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Remissvar avseende stärkt fokus på framtidens
forskningsinfrastruktur (SOU 2021:65)
Sammanfattning

Röda Korsets Högskola (RKH) har blivit inbjuden att inkomma med remissvar till
Utbildningsdepartementet om betänkande av utredningen om organisation, styrning och
finansiering av forskningsinfrastruktur (SOU 2021:65). RKH är en enskild
utbildningsanordnare med Stiftelsen Rödakorshemmet som huvudman och stiftelsen styrs av
Svenska Röda Korset.
Utredarens uppdrag har varit att lämna förslag om utveckling av organisation, styrning och
finansiering av forskningsinfrastruktur på nationell nivå, samt lämna förslag på hur ett system
för nationell prioritering av forskningsinfrastruktur kan utformas. Då betänkandet är
omfattande har RKH valt att inte besvara betänkandet i sin helhet, utan endast delar relevanta
för RKH som enskild utbildningsanordnare och i förhållande till lärosätets storlek och
förutsättningar. Sammantaget ställer sig RKH positiv till utredningen.

RKH:s ställningstagande

RKH ställer sig positiv till utredningens förslag att forskningsinfrastrukturen bör ingå i den
forskningspolitiska propositionen då dessa är starkt sammanlänkande. Utredningen delar in
forskningsinfrastrukturen i exempelvis tillgängliggörande av forskningsdata samt
analysplattformar och nätverk för forskning. Ett syfte med att organisera den digitala
infrastrukturen centralt, är att individuella forskargrupper eller lärosäten därmed inte behöver
skapa egna lösningar för exempelvis lagring av digital forskningsdata. Utredningen lyfter två
punkter som vi utifrån RKH:s storlek och huvudman anser är viktiga att belysa.

Den första punkten gäller anskaffande av forskningsinfrastruktur, ex analysplattformar och
nätverk, bedömer utredningen att regeringen bör överväga möjligheten för lärosäten att kunna
använda sig av sitt myndighetskapital för att finansiera detta. För en enskild
utbildningsanordnare som RKH, och som därmed inte har ett myndighetskapital, är det
därmed inte möjligt att finansiera sin forskningsinfrastruktur på detta sätt.
Den andra punkten handlar om att det i utredningen identifieras och beskrivs ett antal
befintliga digitala infrastrukturer som möjliga att använda av lärosäten. Två av dessa digitala
infrastrukturer är relevanta för RKH, utifrån den forskning som bedrivs vid lärosätet:
SUNET:s nätverk och molntjänster samt MONA-systemet. Trots att dessa digitala
infrastrukturer skulle kunna användas av RKH är dessa system av olika skäl inte möjliga att
använda för exempelvis lagring av forskningsdata. SUNET:s finansieringsmodell bygger på
en avgiftsfinansiering från de lärosäten som ansluter sig till tjänsten. Vid den presentation
som genomfördes av SUNET våren 2021, framkom det dock att denna tjänst dels är avsedd
för större organisationer med över 500 användare, dels att kostnaden för at använda denna
tjänst är allt för hög för ett lärosäte av RKH:s storlek. Vad gäller MONA-systemet som möjlig
lagrings- och analysplattform, så fungerar denna väl. Dock kan den endast användas för
SCB:s redan befintliga data alternativt för data som samlas in av SCB. MONA-systemet kan
därmed inte användas som en allmän lagrings- och analysplattorm för RKH.
I detta ärende har rektor varit beslutande och professor Maria Jirwe har varit föredragande.
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