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1. Mötets öppnande
Ordförande Annika Pontén öppnade mötet och hälsade välkommen. Annika
informerad bland annat om det förestående namnbytet på ämbetet och om
aktuella frågor rörande kvalitetssäkringssystemet.
2. Mötesanteckningar från 2016-09-27
Gicks igenom och lades till handlingarna
3. Lärosätenas tillämpning av anställningsregler, några aktuella ärenden.
Christian Sjöstrand gick igenom några aktuella tillsynsärenden som rör
anställningar (se bifogad fil). Insynsrådet diskuterade bland annat problematiken
kring utlysning av korta anställningar. Rådet ser att det finns ett behov av en
vägledning för arbetet med anställningsfrågor.
Frågan om behörighetsregler och hur man definierar vetenskaplig och pedagogisk
skicklighet lyftes också.
4. Regeringsuppdraget ”Uppföljning av studentinflytande”
Andrea Amft presenterade resultat och problemområden UKÄ har
uppmärksammat under den kartläggning som gjorts i samband med
regeringsuppdraget. Insynsrådet föreslog att UKÄ ska vara precisa i sina förslag
till lösningar på de problem som uppmärksammats både vad gäller de

POSTADRESS
Box 7703
SE-103 95 Stockholm

BESÖKSADRESS
Löjtnantsgatan 21
Stockholm

TELEFON
+46 8 563 085 00
FAX
+46 8 563 085 50

ORGANISATIONSNR
202100-6495

KONTAKT
registrator@uka.se
www.uka.se

Ölk

Välj typ av dokument
Datum

Reg.nr

2016-12-05

ekonomiska frågorna och de organisatoriska. Frågan om var ansvaret för
studentinflytande och studentmedverkan diskuterades. Det ligger ett stort ansvar
på lärosätena att efterfråga studentmedverkan. Vidare lyftes frågan kring
utländska doktoranders ställning och möjlighet till studentinflytande i ljuset av att
UKÄ uppmärksammat att utbytesstudenter inte är att betrakta som studenter i
lagens mening. Insynsrådet diskuterade också problematiken kring de stora
variationerna i anslutningsgrad mellan kårerna och vad de får för implikationer på
studentinflytandet.

5. UKÄ:s pågående regeringsuppdrag och inkomna remisser
Regeringsuppdrag och inkomna remisser gicks igenom och lades till
handlingarna. Uppdrogs åt Per Westman att skicka ut UKÄ:s svar på remiss från
VR.
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