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1. Mötets öppnande
Anders öppnade mötet och hälsade Maria Lantz välkommen till insynsrådet.
Anders gick igenom aktuella publiceringar. Bland annat vägledningarna för det
nya kvalitetssäkringssystemet och UKÄ:s verksamhetsplan. Insynsrådet
diskuterade verksamhetsplanen framförallt organisationsförändringen som
kommer att genomföras under året, ett samgående av ledningskansliet,
kommunikationsavdelning och verksamhetsstöd.
2. Mötesanteckningar från 2017-11-17
gicks igenom och lades till handlingarna
3. Uppdragen kvalitetssäkring av forskning och utvecklandet av uppföljning av
forskning.
Kristina Tegler Jerselius presenterade status på regeringsuppdraget
kvalitetssäkring av forskning. Insynsrådet diskuterade uppdraget ur perspektivet
att detta är något nytt även sett ur ett internationellt perspektiv. En central fråga är
hur stora frihetsgrader som ska finnas i systemet. Det finns risk för likriktning
samtidigt som en för stor frihet riskerar att urvattna systemet. I Holland finns ett
nationellt ramverk (Standard Evaluation Protocol) som vid flera tillfällen togs
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upp. Vikten av att använda sig av indikatorer som går att följa över tid och helst
går att jämföra med andra länder diskuterades. Den konstnärliga forskningens
speciella förutsättningar togs också upp och i det sammanhanget vikten av att
lärosätena får definiera ”var de befinner sig”. Doktoranderna roll i forskningen
och skillnaden mellan kvalitetsloopen för forskning och utbildning diskuterades.
Slutligen togs frågan om hur snabbt integreringen av kvalitetssäkring av
forskning ska genomföras. Insynsrådet förordade att det görs ganska snabbt, men
att det är viktigt att kvalitetskraven inte blir för snäva.
Agnes Ers rapporterade status för de två regeringsuppdrag som UKÄ har fått
tillsammans med VR rörande utveckling av uppföljning av forskning och
samordning av utvärdering av forskning.
Insynsrådet diskuterade vikten av samordning också vad gäller enkätutskick till
lärosätena för att minska belastningen. SUHF har en grupp som arbetar med
samverkansfrågor. Viktigt att det görs en avstämning med dem innan förslaget
läggs fram. Vad gäller indikatorer lyftes vikten av benchmarking och tidsserier
och att se över vilka data som inte finns tillgängliga och ge förslag på utveckling
till exempel vad gäller könsuppdelad statistik.

4. Marie Kahlroth rapporterade om regeringsuppdraget Kartläggning av samverkan
om dimensionering.
Insynsrådet diskuterade vilka rekommendationer UKÄ skulle kunna lyfta till
regeringen. Matchning och etableringsfrågor diskuterades också.
5. Aktuella beslut (våren 2018)
Lades till handlingarna.

