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Innspill fra FFA til Vedtekter til KDs Tjenesteorgan
Vi takker for muligheten til å gi innspill til utkast til Vedtekter til KDs Tjenesteorgan for felles tjenester
for IKT, studier og forskning.
FFA mener som utgangspunkt at det er fornuftig å samorganisere CERES, BIBSYS og deler av UNINETT
i et felles tjenesteorgan, slik det er vedtatt. FFA ser det også som klargjørende at virksomheten skal
ha et overordnet forvaltningsansvar på IKT-området og skal levere IKT-tjenester og skal ha myndighet
til å treffe beslutninger innenfor dette området.
FFA har følgende kommentarer til forslag til vedtekter for KDs Tjenesteorgan:
• §1 omtaler virksomhetens formål. Vi er usikre på hva som ligger i formuleringen at Virksomheten
er nasjonalt normerende organ og foreslår at dette blir tydeliggjort.
•

§2 FFA ser at det kan være fornuftig at virksomheten organiseres som forvaltningsorgan under
Kunnskapsdepartementet. Vi mener at denne organisasjonsformen må legge begrensninger på
økonomisk aktivitet i virksomheten, jfr §7.

•

§5 omtaler hovedoppgaver for virksomheten som å betjene universitets- og høyskolesektoren og
andre relevante aktører.
Det nye organet får en sentral rolle også overfor forskningsinstituttene. FFA mener at
forskningsinstituttene må nevnes eksplisitt blant de virksomheter som organet skal betjene. Det
bør også presiseres hvilke aktører som inngår i andre relevante aktører. Videre bør
virksomhetens rolle overfor de ulike aktørene differensieres der det er hensiktsmessig. Vi ser for
oss at det vil være områder innenfor virksomhetens ansvar der det bør skilles mellom offentlige
virksomheter som universiteter og høgskoler og privat aktører som forskningsinstitutter.

•

§6 omtaler brukerinvolvering.
FFA mener det bør vurderes å vedtektsfeste hvordan en bredde av brukerinvolvering skal sikres.

•

§7 omtaler virksomhetens finansiering over statsbudsjettet og brukerbetaling, samt at
virksomheten kan påta seg oppdrag finansiert av andre, når dette styrker virksomhetens
primære formål.
FFA mener det må presiseres at slik økonomisk virksomhet ikke må etableres i et marked i
konkurranse med private aktører. Slik virksomhet må eventuelt etableres som selvstendig
virksomhet og med samme konkurransevilkår som andre private virksomheter.

Vi takker for muligheten til å gi innspill og bidrar om ønskelig gjerne i en oppfølgende dialog.
Vennlig hilsen
Agnes Landstad
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