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Remiss ifrån Ladokkonsortiet: Förstudie gemensamt stöd för
utbildningsplanering
Bakgrund
Lunds universitet har fatt möjlighet att yttra sig över Ladokkonsortiets
PM "Remiss: Förstudie gemensamt stöd flor utbildningsplanering" (V
20201329). Lunds universitet har tagit del av remissen samt därtill
hörande forstudie. Vi har haft interna diskussioner och även haft
avstämning med övriga SlUG-universitet. Vi välkomnar fortsatta
nationella diskussioner ftir att bättre kunna se hur Lunds universitet kan
involveras i arbetet framöver. Vi behöver även göra en lokal ftirstudie
for att se vad detta skulle innebära i termer av resurser, teknik,
tidsaspekter och kompetenser.

Yttrønde
Remissen önskar svar på foljande tre frågor:

1.

Är lärosätet positivt till att Ladokkonsortiet bygger en gemensam
lösning for utbildningsplanering enli gt forstudiens be skrivnin g?

Lunds universitet ställer sig positiva till att det skapas en gemensam lösning
flor utbildningsplanering. Det finns många lordelar med att ha ett gemensamt
nationellt stöd. Det kan exempelvis komma att underlätta framtida
utbildningssamarbeten över lärosätes gränser. Inom forskarutb ildning kan en
gemensam lösning bättre möj liggöra tillgänglighet (kursdatabas) och
gemensam kursgivning. Samtidigt behöver det fortsatta arbetet ta hänsyn till
lärosätenas olika forutsättningar och särart, där behoven kan se olika ut på
beroende pävar man befinner sig i den lokala systemutvecklingen.

2.

Vilken av de foreslagna finansieringsmodellema ftjrordar lärosätet?

Lunds universitet lorordar altemativ 1. Det är rimli$ att kostnader lor
gemensamma system utvecklade lor högskolesektorn också fordelas kollektivt.
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3.

Givet den beskrivna tidplanen och lösningens omfattning, när tror
lärosätet att det kan vara aktuellt att börja använda den gemensamma
lösningen?

Frågan är svår att besvara och yterligare gemensamma och detaljerade
diskussioner kring arbetets fortsättning behövs. Lunds universitet kan tänka
sig gå in skarpt i en gemensam lösning när systemet är till fullo fungerande,
men kan även bistå under utvecklingens gång. Det är dock angeläget att
garantera och säkerställa ordinarie verksamhet och utveckling inom
Ladokkonsortiet så att inte en konkurrenssituation kring resurser och personal
uppstår.

Beslut
Beslut om att avge detta yttrande har fattats av undertecknad ordftirande
ftir universitetets utbildningsnämnd efter foredragning av sektionschef
Margareta Nordstrand efter hörande av representant ftir Lunds
universitets studentkårer.
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