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Ladokkonsortiet
Box 256
SE-751 05 Uppsala
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Handläggare:
Anders Gardikro

Remiss: Förslag till nytt konsortialavtal för Ladokkonsortiet
Beslut
Härmed beslutas

Telefon:
018-471 16 28

- att Uppsala universitet lämnar bifogat yttrande som sitt svar.

www.uu.se

Bakgrund

Anders.Gardikro@uadm.uu.s
e

Uppsala universitet har beretts möjlighet att lämna synpunkter
på förslaget till nytt konsortialavtal för Ladokkonsortiet. Bifogat
yttrande har utarbetats av enhetschef Anders Gardikro.
Uppsala universitet överlämnar härmed följande yttrande som
sitt svar.
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro
av prorektor Coco Norén och universitetsdirektör Caroline
Sjöberg, efter föredragning av enhetschef Anders Gardikro.
Närvarande därutöver var akademiombudsman Per
Abrahamsson och Uppsala studentkårs ordförande Jacob
Färnert.

Anders Hagfeldt

Anders Gardikro
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Remiss: Förslag till nytt konsortialavtal för Ladokkonsortiet
Uppsala universitet har beretts möjlighet att lämna synpunkter
på ett förslag nytt till konsortialavtal för Ladokkonsortiet
eftersom det nuvarande avtalet löper ut den 31 december 2021.
I förslaget har styrelsen ensat en del uttryck och tydligare
uttryckt styrelsens ansvar för Konsortiets verksamhet och
föreslår att detta avtal gälla från 2022-01-01 – 2024-12-31 med
möjlighet till förlängning med ett år.
Sammanfattning
Uppsala universitet anser det rimligt att det nya avtalet ska gälla
med samma tidsomfattning som det nu gällande och tillstyrker
de förtydliganden som har gjorts i avtalet om styrelsens ansvar.
Övergripande generella synpunkter
Vid granskningen av avtalet har det uppmärksammats att
Ladokkonsortiet inte utgör en juridisk person och därmed inte
skulle kunna vara personuppgiftsbiträde. Det innebär att
ansvarsfrågan för personuppgifter behöver utredas och de
skrivningar i avtalet som handlar om personuppgifter och
personuppgiftsbiträdesavtal ändras till följd av detta.
Kommentarer och ändringsförslag
- de punkter där det refereras till personuppgiftsansvar och
personuppgiftsbiträdesavtal (1.2, 2.2) bör ses över enligt
ovanstående synpunkt.
- begreppet ”Konsortieförvaltningen” används genomgående
som en organisatorisk del av konsortiet men i p 5.3 synes det
mer vara den praktiska förvaltningen av systemet som avses.
Definitionen i 5.3 bör därför ses över.
- som en av punkterna under styrelsens uppgifter (5.2.1) anges
att styrelsen beslutar om ”Konsortiets avtal med undantag för
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konsortialavtal” men då konsortiet inte är en juridisk person bör
detta ses över.
- begreppet ”Ladoksystemet” bör användas konsekvent under
5.2.3 istället för ”Ladokprodukten”.
- för samverkan mellan Konsortiet och lärosätena finns en
formaliserad grupp kallad ”Samverkansgruppen för Ladok”,
denna finns inte nämnd i avtalet men även dess uppdrag och
sammansättning borde kanske regleras här.
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