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Insynsrådets möte den 13 september 2019.
Närvarande:
Anders Söderholm, GD
Per Abrahamsson, biträdande universitetsdirektör
Karin Bohman, student
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef
Nicoline Frölich, forskningspolitisk chef
Anton Jägare, student
Ulrika Lindstrand, ordförande
Anneli Roswall Ljunggren, generaldirektör

Per Westman, Strategi- och planeringsansvarig (sekreterare)
Carl Braunerhielm, personalföreträdare
Yvonne Fors, personalföreträdare

1. Anders Söderholm öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Ledamöterna i rådet presenterade sig:
Per Abrahamsson, Uppsala universitet är tillförordnad universitetsdirektör och
annars ställföreträdande universitetsdirektör, utbildad jurist.
Karin Boman studerar på grundlärarutbildningen på Stockholms universitet (SU)
och sitter i kårstyrelsen för Stockholms universitets studentkår (SUS). Hon är
också Sveriges förenade studentkårs representant i European student union.
Samuel Engblom är samhällspolitisk chef på TCO, jurist och ledamot av
regeringens innovationsråd;
Nicoline Frölich är forskningsledare på Nordisk institutt for studier av
innovasjon, forskning og Utdanning (NIFU) Hon leder arbetet med att beforska
och utvärdera högre utbildning och är statsvetare och civilekonom. Nicoline sitter
också i styrelsen för EAIR, the European Higher Education Society.
Anton Jägare Studerar juridik på SU och har tidigare suttit i SUS styrelse
Ulrika Lindstrand är ordförande för Sveriges ingenjörer och 40 % yrkesverksam
på läkemedelsbolag i Helsingborg. Hon är civilingenjör och expert på pyroteknik.
Anneli Roswall Ljunggren är generaldirektör för statskontoret och sitter i
Ekonomistyrningsverkets insynsråd. Anneli var tidigare statssekreterare på
civildepartementet och ar arbetat som departementssekreterare på
utbildningsdepartementet.
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3. Insynsrådets uppgifter och arbetssätt. Anders inledde en diskussion kring
insynsrådets syfte och tänkbara arbetssätt och öppnade för en diskussion kring
hur rådet vill arbete och i vilka frågor som rådet vill arbeta. Rådet tyckte att
förväntningarna var välformulerade och tydliga och ser fram emot att ta aktiv del
som rådgivande organ vad gäller verksamhetsutveckling.
4. Avdelningscheferna presenterade UKÄ:s verksamhet.
5. Karin Järplid Linde presenterade arbetet med pilottestning av utvärdering av
kvalitetssäkring av forskning på lärosätena. Rådet diskuterade bland annat hur
man kan koppla detta till att forskningskvaliteten verkligen säkras, utvecklas.
6. Per Westman gick igenom aktuella beslut och remisser
7. Inga övriga frågor togs upp.

