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Dagordning
1. Mötets öppnande och aktuella frågor för UKÄ
Anders Söderholm, hälsade välkommen och berättade om förändring i
verksamhetsstödets organisation.
2. Mötesanteckningar från 2018-02-21 gicks igenom och justerades
3. Modern myndighetskommunikation
Agneta Rolfer, presenterade en rapport om moderna myndighetskommunikation
(se bilagd rapport). Insynsrådet poängterade vikten av att inte se
kommunikationen som något helt särskilt från kärnverksamheten. Alla har ansvar
för kommunikation och måste ha en kompetens inom området. Samtidigt kan inte
forskare/utredare vara kommunikationsexperter. Kommunikatörerna behöver
också ha kunskap om det de kommunicerar kring. Kommerskollegiet lyftes fram
som ett gott exempel på hur man kan arbeta strategiskt med kommunikation.
Vikten av att följa olika flöden(olika kanaler) diskuterades också.
4. Uppdragen kring forskning, hur går vi vidare?
Anders Söderholm och Annika Pontén presenterade UKÄ:s förslag till fortsatt
arbete med det nationella systemet för uppföljning och kvalitetssäkring av
forskning. Insynsrådet diskuterade skillnader i de processer som lärosätena har
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för kvalitetssäkring av forskning och kvalitetssäkring av utbildning. Vidare
diskuterades hur den forskning som inte citeras ska bedömas i systemet. En
annan aspekt som togs upp var samverkan och nyttiggörande av forskning och
hur den/det kan bedömas. Nederländerna ligger långt framme i det arbetet vilket
vi kan dra nytta av. Insynsrådet reflekterade också över hur systemet hade sett ut
om kriterier för att utvärdera forskning utvecklats först och hur kravbilden hade
utformats.
5. Aktuella tillsynsärenden
Christian Sjöstrand, informerade om aktuella ärenden bland annat om
antagningsprocesser för sökande till utbildning på forskarnivå (aktuellt ärende
på KI). UKÄ kommer att gå vidare med att undersöka det bredare på flera
lärosäten. Christian informerade också om att UKÄ ifrågasätter att
Handelshögskolan utfärdar examensbevis enbart på engelska och ifrågasätter
GU:s hantering av en fråga om inhämtande av yttrande från expertgruppen för
oredlighet i forskning.

6. Beslutslista maj-juni 2018 gicks igenom och lades till handlingarna.
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