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1. Mötets öppnande
Ordföranden Harriet Wallberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Anteckningar från föregående möte
Läggs till handlingarna.
3. Förslag om framtida system för kvalitetssäkring av högre utbildning
Harriet Wallberg redogör översiktligt för det förslag hon ämnar lämna till regeringen
den 1 december. Utifrån utsänt arbetsmaterial och Wallbergs redogörelse
kommenterar insynsrådet förslaget. Sammantaget finner man det vara ett gott förslag
som lägger tillbaka ansvaret på lärosätens. Eftersom förslaget är ett ramverk och
detaljerna ännu inte utarbetade varnar man för att djävulen sitter i detaljerna. En
annan synpunkt är hur det ska fås att fungera kostnadseffektivt. Nordiska jämförelser
efterlyses liksom en framskrivning av relevansbegreppet”. Hur lärosätenas
kvalitetssäkring fungerar i ”praktiken” är viktigt att fokusera. En stabilare grund för
studenternas deltagande måste utvecklas. Sex år känns för lång tid för att alla
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lärosäten ska vara granskade. Kanske skulle ett framtida system fungera effektivare
om UKÄ hade en styrelse i stället för insynsråd.
4. Läget i strategiarbetet
Per Westman och Agneta Rolfer redogör för dagsläget i UKÄ:s strategiarbete
(bilaga). Insynsrådet ledamöter kommenterar och pekar bl.a. på att den största
utmaningen är det interna motståndet, därefter synen externt på vi och dem och den
tredje utmaningen är att sätta Sverige på kartan i internationella sammanhang som rör
den högre utbildningen. Myndighetschefen bör hålla anställningsverktyget och delar
av budgeten i sin hand och inte delegera allt till avdelningscheferna. Den fråga som
ska vara styreande för UKÄ:s strategi är ”Hur kan vi optimalt göra nytta?”.
En kommunikationsträning för att presentera UKÄ:s hela uppdrag kan vara ett
verktyg i utvecklingssammanhang. Granska för att främja, internationalisera mera!
5. Temata i verksamhetsplaneringen – ett verktyg i utvecklingsarbetet
Harriet Wallberg redogör för de tre teman UKÄ:s ledningsgrupp identifierat som ska
prioriteras i verksamheten 2015. Det är frågor som bedöms vara aktuella för
högskolesektorn och ha relevans för hela myndigheten. Målsättningen är att olika
kompetenser inom UKÄ ska samverka för att ge ökad samlad synlighet om frågorna
och bidra till fördjupad kunskap, internt och externat. De tre temata är; Utbildning på
forskarnivå; Lärarfrågor; Resursanvändning. (bilaga)
6. UKÄ:s pågående regeringsuppdrag och inkomna remisser
Ett förtydligande om upplägget för dimensioneringsuppdraget görs. I övrigt läggs
sammanställningen till handlingarna.
7. Övriga frågor
Vid nästa insynsråd diskuteras utformningen av kvalitetssäkring av forskarutbildningen
8. Sammanträdestider 2015.
•

20 februari 12-14

•

6 maj 10-12

•

11 september 12-14

•

12 november 14-16

9. Gunilla slutar
Den 31 december upphör Gunilla Jacobssons anställning på UKÄ då hon slutar i
pensionssyfte. Insynsrådet tackar för de gångna insatserna och önskar henne god fortsättning
med livet utanför UKÄ.

Harriet Wallberg
Ordförande
Gunilla Jacobsson
Sekreterare
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