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1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Anders Söderholm inledde mötet och hälsade välkommen.
2. Aktuella frågor och uppdrag
Anders inledde med att summera några rapporter bland annat en om social
snedrekrytering som publicerades i jun. Insynsrådet vikten av att ha ett
helhetsperspektiv på frågan Sveriges Ingenjörer har bland annat publicerat en rapport
om hur stor betydelse matematikundervisningens i grund- och gymnasieskolan har för
breddad rekrytering. Vidare tog Anders upp nyheter i budgetpropositionen. UKÄ
kommer att få två nya uppdrag. Ett som handlar om att ge förslag till en effektivare
VFU-samordning nationellt och ett om att följa upp Sveriges återhämtningsplan.
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3. Kriterier för benämningen universitet
Andrea Amft presenterade hur UKÄ har arbetat med regeringsuppdraget. Insynsrådet
diskuterade vikten av att ha både ett regionalt och nationellt perspektiv på frågan. Vidare
lyfte man att det finns en övertro på att en övergång till universitet skapar stora
förändringar snabbt. Rådet diskuterade vad syftet med att skapa nya universitet och vikten
av att UKÄ också anlägger ett studentperspektiv i det fortsatta arbetet. I Norge har frågan
om hopslagningar av högskolor till universitet diskuterats i omgångar Bland annat i en
artikel i Higher Education .

4. ”Samordningsuppdraget”
Kristina Tegler Jerselius presenterade hur UKÄ har arbetet med regeringsuppdraget
Nätverk för samordning av uppföljning och utvärdering av högskolans verksamhet.
Insynsrådet betonade vikten av att nätverket inte blir för stor och att det finns tydliga
former för hur det ska fungera. Vidare lyfte insynsrådet att man bör utvärdera arbetet
efter en inte allt för lång tid. Slutligen diskuterades hur dialogen med sektorn och SFS
ska utformas.
5. Verksamhetsplanering och färdplan
Agnes Ers Presenterade UKÄ:s planering för digitalisering under de närmaste 3-5
åren. Insynsrådet ställde sig positiva till hur UKÄ har tänkt arbeta med frågan. Några
aspekter som lyftes i diskussionen var vikten av en god kompetensförsörjning på
myndigheten, öppna data och utveckling av e-tjänster.
6. Konsekvenser av den nya utlänningslagen
Pil Saugmann tog upp de konsekvenser som den nya utlänningslagen får på
doktoranders möjlighet att stanna i Sverige efter avslutad utbildning. SUHF har en
grupp som tittar på vilka konsekvenser det kan få för lärosätena. Sveriges ingenjörer
och TCO bevakar också frågan ur ett mer allmänt kompetensförsörjningsperspektiv.
7. Övriga frågor och aktuella beslut
Inga övriga frågor togs upp
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