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1. Anders Söderholm öppnade mötet och informerade om aktuella frågor. Bland
annat om en förestående flytt vid halvårsskiftet 2020. Under mars kommer UKÄ
skicka ut offertförfrågan till minst tre hyresvärdar. UKÄ har skickat in en formell
förfrågan om fullt medlemskap i ENQA. Beslut beräknas till hösten 2020. Vidare
informerade Anders om nära förestående beslut och om de två dialogmötena om
kvalitetssäkring av forskning 1 och 8 april.
2. Mötesanteckningar från föregående möte lades till handlingarna.
3. Verksamhetsplan 2019, 10.15-10.45
Anders o Agnes Ers presenterade verksamhetsplanen för 2019. Insynsrådet
diskuterade verksamhetsplanen i förhållande till STRUT-utredningen framför allt
förslaget om en fristående analysfunktion knuten till UKÄ och vikten av att
kunna leverera analyser som kan vara obekväma för politiken. Vidare
diskuterades UKÄ:s statistik i förhållande till SCB:S uppdrag. Slutligen
poängterade rådet vikten av en integrering av verksamheten i planeringen och
man såg positivt på att UKÄ har påbörjat en sådan process.
4. Anders presenterade den nyligen publicerade rapporten lärosätenas finansiering
av utbildning och forskning 2007-2017. Insynsrådet diskuterade finansieringen ur
ett internationellt perspektiv bland annat storleken på basanslag jämfört med
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andra framgångsrika forskningsnationer och att lärosätena i Sverige har en
långsam förbrukning av sitt myndighetskapital. För rektorerna är det svårt att
göra strategiska satsningar med myndighetskapitalet då mycket av resurserna
ligger lokalt.
5. Årsredovisning 2018 11.15-11.30
Per Westman presenterade årsredovisningen. Rådet diskuterade den höga
personalomsättningen och de insatser som UKÄ gjort för att minska dem bland
annat att arbeta med karriärvägar inom myndigheten och att utveckla arbetet med
ledarskap och medarbetarskap. Vidare diskuterades de unga som kommer in på
arbetsmarknaden har andra krav på sin arbetsgivare.
6. Aktuella beslut och remisser
Insynsrådet ställde frågor kring hur UKÄ har tagit till sig till riksrevisionens
rapport Myndighetsreformen då UHR och UKÄ inrättades – intentioner och
måluppfyllelse (RiR 2018:3). Framför allt gråzoner mellan UKÄ och UHR. UKÄ
har inte upplevt problemen som speciellt stora, men vad gäller uppdrag rörande
till exempel breddad rekrytering, reell kompentens och internationalisering är det
viktigt att upprätthålla en kontinuerlig dialog mellan myndigheter. Rådet
undrade också hur UKÄ och vetenskapsrådet ser på gränsdragningarna mellan
respektive myndigheters uppdrag. Sven och Anders lyfte vikten av kontinuerlig
dialog. I de uppdrag som ligger i skärningen mellan myndigheternas uppdrag har
det i regleringsbreven skrivits in att vi ska samverka.
7. Utvärdering av insynsrådets arbete:
Insynsrådet utvärderade de senaste årens verksamhet. Det som rådet speciellt
lyfte var att de såg att arbetet skulle kunna vara mer proaktivt, att
generaldirektören i högre grad skulle kunna använda den rådgivande funktionen.
Det fanns delade meningar om den optimala sammansättningen, framför allt kring
representation från den sektor som ska granskas. Det är viktigt att det finns
representanter från högskolesektorn samtidigt som det finns en risk om
representationen blir för stor. Viktigt att få en substantiell representation från ”de
som ska anställa” studenterna efter examen. Ytterligare en förändring som
berördes var möjligheten att ge insynsrådet en tydligare roll i relation till
myndighetens arbete med verksamhetsplan, budget och årsredovisning. Det
skulle kunna vara ett sätt att göra insynsrådet mer involverad i myndigheten
samtidigt som UKÄ skulle kunna ha en större nytta av rådet.
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