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Umeå universitets yttrande över ”Remiss - Förstudie gemensamt stöd
för utbildningsplanering”
Ladokkonsortiet har anmodat Umeå universitet att yttra sig över ”Förstudie gemensamt stöd för
utbildningsplanering”. Rektor har fastställt yttrandet. I beredningen av yttrandet har ITS,
Kommunikationsenheten och Studentcentrum inbjudits att lämna synpunkter.
Kort sammanfattning
I Ladokkonsortiets strategi 2019–2024 fastställdes att Ladokkonsortiet ska utveckla funktionalitet för
lärosätenas behov av utbildningsplanering och ge möjlighet att ersätta de lokala utbildningsdatabaserna, om nyttoanalysen som genomfördes under 2019 visar på sektorsnytta. Den genomförda
nyttoanalysen resulterade i en rekommendation att bygga ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok varför en förstudie genomförts som nu lärosätena anmodas att lämna synpunkter
på.
I den förstudien presenteras bland annat förslag på funktionalitet, tidplan och budget, olika
finansieringslösningar och en strategi för utrullning av systemet.
Umeå universitet ställer sig positiva till att lärosätena samverkar om gemensam systemutveckling och
att en gemensam lösning för utbildningsplanering utvecklas.
Övergripande synpunkter
För att det föreslagna systemstödet ska uppfattas som tillräckligt funktionellt för att ersätta lokala
utbildningsdatabaser vill Umeå universitet påtala vikten av att inhämta och hantera krav på
funktionalitet så att den gemensamma lösningen täcker större delen av lärosätenas behov.
Kommentarer och ändringsförslag
I remissen redovisas överskådligt
• En beskrivning av vilka processer som ska stödjas och vilken funktionalitet ett gemensamt stöd i
Ladok för utbildningsplanering ska innehålla.
• En tidplan och budget för att realisera lösningen.
• Förutsättningar för att presentera utbildningsinformation på lärosätets webb.
• Olika alternativ för att finansiera ett gemensamt stöd i Ladok för utbildningsplanering samt en
rekommenderad finansieringsform.
• En utrullningsstrategi.
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• En beskrivning av fortsatt utveckling av Ladok om ett gemensamt stöd i Ladok för
utbildningsplanering inte ska utvecklas.

Ladokkonsortiet önskar svar på följande frågeställningar:
• Är lärosätet positivt till att Ladokkonsortiet bygger en gemensam lösning för utbildningsplanering
enligt förstudiens beskrivning?
• Vilken av de föreslagna finansieringsmodellerna förordar lärosätet?
• Givet den beskrivna tidplanen och lösningens omfattning, när tror lärosätet att det kan vara aktuellt
att börja använda den gemensamma lösningen? (frågan är frivillig att besvara)
Umeå universitet ställer sig positiv till att det utvecklas en gemensam lösning i enlighet med
förstudien.
Det förslag på hur utrullning av systemet ska ske, genom att arbeta med mållärosäten, känns igen från
Ladokprojektet och upplevdes då som en bra metod varför vi tillstyrker det förslaget.
Förstudien bedömer den samlade kostnaden för utveckling av det gemensamma stödet till 38-40 mkr.
Kostnaden för förvaltning och drift uppskattas till 5,5-7 mkr/år.
I remissen föreslås två olika former för finansiering:
1.

Alla lärosäten finansierar lösningen enligt samma princip som kostnaden för Ladok-systemet.
Detta alternativ uppskattas innebära en kostnad för Umeå universitet om 400 tkr.

2. Alla lärosäten delar på utvecklingslösningen enligt samma princip som ovan. De årliga
kostnaderna för förvaltning och drift fördelas på de som använder lösningen.
Umeå universitet förordar det första alternativet eftersom vi upplever att det alternativet utgör ett
tydligare långvarigt åtagande som kan bidra till att den gemensamma lösningen blir långsiktig och
funktionell för sektorns alla lärosäten. Med alternativ två kan det gemensamma åtagandet komma att
urholkas över tid.
Beträffande fråga tre om tidpunkt för att ta den gemensamma lösningen i anspråk så är vår
bedömning att det kan vara aktuellt i slutet av 2024.
Yttrandet har fastställts av rektor Hans Adolfsson efter föredragning av biträdande förvaltningschef
Peder Tjäderborn.
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