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Dagordning
1. Mötet öppnandes och Anders Söderholm hälsade välkommen.
Anders Söderholm
2. Mötesanteckningar från 2017-04-21 gicks igenom och lades till handlingarna
3. Statusrapportering för kvalitetssäkringssystemet
Karin Järplid Linde
Karin presenterade status för kvalitetssäkringssystemet (se bifogad ppt).
Insynsrådet diskuterade koppling mellan process och resultat och vad en
kvalitetskultur är och svårigheten att mäta detta. Vikten av att konkretisera sådana
frågor under intervjuerna påpekades. Karin lyfte svårigheten med att hitta
bedömare med kompetens inom jämställdhetsområdet och risken att utvärdera
samma sak i utbildningsutvärderingarna som i lärosätesgranskningarna. Det finns
ett behov av att justera utvärderingskriterier och aspekter så att de olika
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granskningarna inte blir överlappande. I februari kommer UKÄ att besluta om
nya vägledningar. Insynsrådet påpekade vikten av att ha dialog med
studentkårerna. Vidare diskuterades erfarenheter från den första tematiska
utvärderingen om hållbar utveckling. Avslutningsvis diskuterades möjligheten att
likt Vetenskapsrådet låta en observatör följa arbetet i bedömargruppen, bland
annat i syfte att bevaka att jämställdhetsperspektiv integreras i
bedömningsprocessen.
4. UKÄ:s nya instruktion och nya uppdrag och nytt i verksamheten.
Anders Söderholm, Agnes Ers, Annika Pontén och Christian Sjöstrand
Anders presenterade UKÄ:s nya uppdrag och omformulering av instruktionen (se
bifogad ppt). Det nya är uppdragen som ska utföras i samarbete med
Vetenskapsrådet ska rapporteras den 8 april 2018. Till dess ska UKÄ bl.a.
vidareutveckla det nationella systemet för kvalitetssäkring så att det omfattar
även kvalitetssäkring av forskning. Uppdraget som rör indikatorer för uppföljning
av de forskningspolitiska målen diskuterades. Indikatorer för samverkan är svåra.
Uppföljningarna skulle kunna utgöra underlag till utvärderingarna. En diskussion
om hur detta kommer att påverka arbetet på lärosätena resursmässigt följde.
Viktigt att systemet blir rationellt. Utvärderingarna kommer att kosta resurser
men uppföljningen av indikatorer skulle kunna minska belastningen på
lärosätena. En annan fråga som diskuterades var hur utvärderingarna ska relatera
till de panelutvärderingar av forskning som många lärosäten genomför.
UKÄ fick i somras även i uppdrag att kartlägga samverkan om dimensionering.
En enkät kommer att gå ut till alla lärosäten.
De rapporter som ingår i den pilotstudie för lärosätestillsyn som genomförs under
2017 kommer att fastställas i mitten av november.
5. Konferenser
Agneta Rolfer, Christian Sjöstrand och Per Westman
Agneta presenterade teman för UKÄ:s stora konferens Högskoleforum 2017.
Christian presenterade upplägget av UKÄ:s rättssäkerhetskonferens (24 okt) och
konferensen En högskola fri från studentfusk. UKÄ kommer även att tillsammans
anordna en konferens om dimensionering av forskarutbildning i samarbete med
SUHF den 30 november. Detta välkomnades av insynsrådet. En diskussion om
hur förändrade rutiner för antagning till forskarutbildningen kan påverka
dimensioneringen följde.
6. Övriga frågor
Insynsrådet frågade om stämningen och personalomsättning på UKÄ. Ett arbete
med medarbetarundersökning och analys av personalomsättningen är påbörjat.
7. Per presenterad en lista över beslut under hösten. Listan lades till handlingarna

