DocuSign Envelope ID: 12564057-662F-49DF-B444-81E61802D1CD
f

Datum/Date

2019-05-29

Protokoll
fört vid kommittésammanträdet (videomöte) den 29 maj 2019.
Närvarande ledamöter:
Stefan Bengtsson/Chalmers
Ann Fust/VR
Björn Halleröd/VR
Johan Johansson/ITCF
Johan Sterte/KAU
Ylva Fältholm/HIG
Henrik Summanen/RAA
Susanne Kristensson/LU
Jacob Adamowicz/SFS
Joakim Byvik/student HB

Övriga närvarande:
Maria Häll
Börje Josefsson
Fredrik Gunnarsson/VR (pkt 3.2 och 3.3)

Anmält Förhinder:
Henrick Gyllberg/BTH

1 Inledning
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

2 Mötesformalia
Dagordningen fastställdes.
Till justeringsperson föreslogs och beslutades Jacob Adamowicz.
Kommittén godkände protokollet från 4 april och lade detta till handlingarna.

3 Stående rapporteringspunkter
3.1
Föreståndaren har ordet
Delegationsordning, samt dess påverkan på Sunets kommitté.
Ann Fust redogjorde för läget när det gäller delegationsordningen. VR:s styrelse har beslutat
enligt det Ann redogjorde för vid förra mötet. Beslutet kommer att läggas i kommitténs Boxmapp.
Rapport från hearing e-kompassen
Björn Halleröd sammanfattade den hearing som hölls den 9 maj gällande rapporten ”An outlook
for the national roadmap for e-infrastructures for research” (den s.k. e-kompassen) https://bit.ly/2JvmA2R .
Det finns en samsyn i att det i vissa fall är oklart om vem som har ansvar för vissa av frågorna,
vilket kan leda till fragmentering mm inom sektorn. Det behövs en nationell strategi, men även
koordinering gentemot motsvarande aktiviteter i Europa.
I Sverige så finns det 4 huvudmän. UU/SNIC, GU/SND, VR/Register och VR/SUNET.
Rapporten trycker på att det behövs en koordinering åtminstone mellan dessa fyra. VR har lagt
fram ett förslag om att man kanske bör har en gemensam nationell organisation. Det finns en
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grupp bestående av ledamöter frön URFI, SUHF och VR som ska studera detta vidare och ta
fram ett förslag som så småningom kan läggas fram till regeringen. Förhoppningsvis kan
förslaget vara klart innan årsskiftet.
3.2
Prisöversyn för Sunets valbara tjänster
På uppdrag av kommittén på föregående möte så har Sunets ledning gått igenom prisbilden för
samtliga valbara tjänster, i samråd med produktsamordnare, VR:s ekonomiavdelning, jurister etc.
Syftet har varit att så snart som möjligt få tjänsternas kostnad i balans i enlighet med direktivet
från Kommittén.
Den OH-modell som man hittills tillämpat har inte fungerar bra när de valbara tjänsternas andel
av den totala omsättningen ökar. Därför har man också sett över denna, och kommit fram till att
förändra den, vilket gör att det blir mer rättvist för dessa tjänster.
På kort sikt är det svårt att förändra priset från leverantörerna, men det är något som kan komma
att ske framöver - istället har fokus varit på att se över egna kostnader och där det inte går (eller
inte räcker) så tvingas vi höja priset.
Brev om prisjusteringarna är utskickat till registrator på de berörda lärosätena, och Sunets
produktägare har också kontakt med respektive avtals administrativt ansvarige om saken.
Kommittén uppmanade att man även meddelar den officiella kontaktpersonen på de lärosäten
som berörs när/om liknande utskick ska göras i framtiden.
Att notera är att det kommer att ta ett tag innan full ekonomisk balans uppnås, framförallt på
grund av att ändringarna inte träder i kraft genast (en del till och med inte förrän nästa år).
3.3
Ekonomisk rapport
Fredrik Gunnarsson presenterade resultatet efter Tertial 1: Detta visar på ett underskott på -6,5
MSEK vilket framförallt beror på engångskostnader i samband med övertagandet av personal
och utrustning från NORDUnet. Prognosen har inte tagit hänsyn till prusjusteringarna enligt
föregående punkt.
Utfall T1
10 362
53 000
16 378
870
70 248

Budget
10 362
148 770
49 183
8 940
206 893

Prognos
10 362
165 000
49 183
9 000
223 183

Personal
Systemkostnad
Avskrivningar
Övriga driftkostnader
OH VR

10 906
43 048
10 816
9 333
2 612

36 914
121 895
31 501
19 918
3 630

35 000
135 000
34 000
20 000
7 500

SUMMA KOSTNADER

76 715

213 858

231 500

Resultat
Utgående balans

-6 467
3 895

-6 965
3 397

-8 317
2 045

Ingående balans
Avgifter
Intäkt av anslag
Intäkter av bidrag
SUMMA INTÄKTER
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3.4

På gång, och hänt sedan sist

Gemensam arkivering för sektorn.

Adobe Connect är bara ett exempel på den komplicerade situation där både Sunet och kunderna
hamnar i en svår sits, där arkivlagen ställer krav på kunderna att man är tvungna att spara
material (i det fallet inspelningar) relaterat till ”examinerande uppgifter” och har ”undervisande
karaktär” i två år. Detta gör att det blir kostsamt för både kunden och Sunet att behålla en tjänst i
drift bara för detta syfte. Våra produktägare har framfört liknande signaler från sina diskussioner
med lärosätena. Motsvarande verkar också gälla en hel del andra funktioner (alltså även sådana
tjänster som inte Sunet levererar). Vi ämnar därför försöka få till stånd en diskussion med andra
inom sektorn, t.ex. ITCF, Ladok m.fl. om det finns intresse av att skapa en gemensam
arkiveringsfunktion där man på något rimligt automatiserat sätt kan “tanka ned” sådant som
lagen säger måste bevaras. Dessutom så behöver vi i sektorn ha med som ett krav i kommande
upphandlingar (eller designdokument) att det ska finnas en funktion för detta i kommande
tjänster.
Information från produktområde Utbildnings- och samarbetsstödjande tjänster

Aktuellt inom produktområdet sedan förra kommittémötet är följande:
● Upphandlingen för nytt enkätsystem ligger ute till 17 juni och därefter sker
bedömningsarbete. Resultat meddelas efter sommar- och semesterperioden. Nuvarande avtal
för enkätsystemet Survey & Report är förlängt till januari 2020.
● Önskemål om projekt för transkribering och tillgänglighet har framförts till produktägarna
från de lärosäten som använder Sunet Play. Behovet finns hos alla organisationer, i syfte att
efterleva lagen om att tillgängliggöra information. Det finns lösningar med olika nivå på
automatisering/manuellt arbete och detta utreds nu av vår leverantör NORDUnet för att ev.
hitta gemensam lösning för fler NRENs på nordisk nivå.
● Önskemål om gemensamt system för plagiatkontroll har förmedlats till produktägarna från
de lärosäten som använder Sunet LMS. Det finns också önskemål om katalogfunktionalitet i
Sunet LMS för öppna kurser och resurser samt möjlighet till integration mellan Sunet LMS
och andra system.
Samtliga av dessa behov kommer att kommuniceras med lärosätenas kontaktpersoner i sedvanlig
ordning.
Nya potentiella kunder och uppkopplingar

Börje Josefsson redogjorde för den förfrågan vi fått från RISE om att ansluta fler av deras
enheter till Sunets nät (just nu är det bara ett fåtal av deras enheter som är anslutna).
Gemensam lösning för e-signering

Inom Inkubator har man tittat på behov, och ett antal användningsfall, relaterat till E-signering,
ett område som även Ladok uttryckt önskemål att samverka runt. Efter avslutat Inkubatorsprojekt
och förfrågan till kontaktpersonerna, fick Sunet in intresse från 25 lärosäten. Sunet har startat ett
projekt med syfte att etablera en E-signaturstjänst som ska drivas i Sunets regi. En referensgrupp
är tillsatt, bestående av representanter från lärosäten med tydligt uttryckta behov och intresse att
delta aktivt i tjänsteutvecklingen. Projektet har dessutom tagit kontakt med ett antal andra
myndigheter (bl.a. Pensionsmyndigheten) för att undersöka intresset för viss delad utveckling.
Som ett resultat kommer Sunet ingå i en ansökan till Vinnova som eventuellt kan ge en del extra
medel för utveckling av tjänsten.
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4 Kommande möten
4.1
Möteskalender 2019
● Onsdag 18/9 kl. 13-16 på Sunets kontor
● Torsdag 21/11 kl. 14-17 på Sunets kontor, med middag efteråt.

5 Övriga frågor
Inga anmälda övriga frågor.

6 Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
___________________
Börje Josefsson
Justeras:
___________________
Jacob Adamowicz

____________________
Stefan Bengtsson

