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SUNET och folkbiblioteken
SUNET är ett datornät som har byggts upp för det svenska högskoleväsendets behov. Enligt beslut av riksdagen, på förslag av regeringen i budgetpropositionen, har de kommunala folkbiblioteken erbjudits anslutning till detta
nät. Erbjudandet innebar i sin ursprungliga utformning följande:
Kommunernas folkbibliotek erbjuds en 2 Mbits/s fast förbindelse till SUNET.
Förbindelsen är kostnadsfri under två år, varefter kommunen förbinder sig
att svara för kostnaden för förbindelsen under ytterligare tre år. Till förbindelsen kan endast folkbiblioteket och dess filialer ansluta sig. Kostnaden –
som för närvarande inte kan preciseras, eftersom upphandling av datatjänsten pågår – skall vara densamma oberoende av kommunstorlek.
Vid en undersökning av kommunernas intresse för erbjudandet, som staten
gjorde i början av året, framkom, att flertalet kommuner var intresserade av
erbjudandet men med vissa förbehåll. Dessa kan sammanfattas i följande
punkter:
1. SUNET-förbindelsen måste kunna samordnas med andra lokala eller regionala datornät som kommunen har behov av
2. Kommunen måste få vidga kretsen av användare till institutioner utanför
folkbiblioteket, i första hand skolbiblioteken.
3. Kostnaden för anslutningen måste kunna variera beroende på kommunstorlek och betalningsförmåga.
I mars i år gjorde Kommunförbundet Halland en framställning till Svenska
Kommunförbundet där förbundet ombads att verka för att statens satsning
blir av mer generell karaktär, vilket skulle ge satsningen större effekt och
kunna samordnas med andra satsningar inom IT-området som samhället gör.
Med utgångspunkt i kommunernas synpunkter i intresseundersökningen och
i Kommunförbundet Hallands framställning har förbundet fört en dialog
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med företrädare för SUNET där vi har ställt oss bakom de framförda kommunala synpunkterna och försökt finna former för en modifiering av statens
erbjudande. Denna dialog har nu gett till resultat att SUNET har förtydligat
och modifierat erbjudandet. Dessa klargöranden framgår av ett brev från
SUNET och Högskoleverket till Svenska Kommunförbundet, daterat 1997-0609. Brevet bifogas till detta cirkulär.
Enligt vår uppfattning framgår det av brevet att kommunernas synpunkter
helt har tillgodosetts på två punkter, nämligen när det gäller samordning
med andra datanät och när det gäller anslutning av användare utanför den
direkta bibliotekskretsen. Däremot kommer anslutningskostnaden att bli
densamma för alla kommuner, men vi bedömer att detta kan accepteras eftersom kommunen får rätten att avgöra hur nätkapaciteten kan användas. Vi
har också godtagit SUNET:s under hand framförda argument att formerna
för upphandling av de kommunala anslutningarna är sådana att en differentierad anslutningsavgift inte är möjlig.
En fråga som det kan finnas fog att ställa är om det är möjligt att göra ett
långsiktigt åtagande i ett läge då teknik- och kostnadsutvecklingen går så
snabbt. Det är ett gemensamt intresse för SUNET och kommunerna att detta
beaktas vid upphandlingen av de kommunala anslutningarna.
I riksdagens ursprungliga beslut, liksom i det nu översända brevet, betonas
att syftet med SUNET-erbjudandet är ”att genom en kraftfull satsning med
biblioteken i fokus, främja kunskapsutveckling, livslångt lärande samt fortoch vidareutbildning på alla orter i landet”. Vi ansluter oss till denna bedömning, och anser att erbjudandet borde vara av intresse för de flesta kommuner, inte minst de mindre.
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Ingrid Olmander van
Erk, tel 08-772 41 67 och Ants Viirman, tel 08-772 43 46.
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