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Uddannelses- og Forskningsudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

I brev af den 23. september 2016 har udvalget efter ønske fra MF Jacob Mark (SF) 

stillet mig følgende spørgsmål: 

 

Spørgsmål nr. 357 (Alm. del) 

 

Vil ministeren kalde Nextpuzzles rapport om »Kortlægning af erfaringer med og 

perspektiver på styring af de videregående uddannelsesinstitutioner af de 

videregående uddannelser« for ”uafhængig”, når ministeriet selektivt har udvalgt, 

hvem der deltager i interview, og når ministeriet har styret konsulentfirmaet 

igennem en Styregruppe, som bestemte fokus, og som skulle godkende den endeli-

ge rapport? 

 

Svar 

 

Regeringen har igangsat et eftersyn af de styringsmæssige rammer for de videregå-

ende uddannelsesinstitutioner. Formålet er at afdække, om de nuværende rammer, 

der har været gældende de seneste 10-15 år, i tilstrækkelig grad understøtter insti-

tutionernes arbejde med at indfri de politiske målsætninger om høj kvalitet og rele-

vans i de videregående uddannelser.  

 

Konsulentvirksomheden Nextpuzzles kortlægning af centrale aktørers erfaringer 

med og perspektiver på styring af de videregående uddannelsesinstitutioner indgår 

som et blandt flere elementer i eftersynet.  

 

Formålet med Nextpuzzles undersøgelse har været at få erfaringer og perspektiver 

på styring af de videregående uddannelsesinstitutioner fra en bredere kreds af per-

soner med kendskab til de styringsmæssige rammer. Uddannelses- og Forsknings-

ministeriet har vurderet, at en kvalitativ metode baseret på interviews er den rette 

tilgang til dette formål. Det har derfor også været væsentligt, at undersøgelsen blev 

udført eksternt og uafhængigt. 

 

Som det fremgår af det indledende kapitel i Nextpuzzles kortlægning har Uddan-

nelses- og Forskningsministeriet været involveret i udvælgelsen af respondenterne 

for at understøtte, at alle de videregående institutionstyper er repræsenteret, her-

under både bestyrelses- og rektorniveau samt en række øvrige respondenter med 

særlig indsigt i uddannelsesområdet.  
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Ministeriet har endvidere i forbindelse med Nextpuzzles udarbejdelse af kortlæg-

ningen ydet assistance om gældende regler om uddannelsesområdet med henblik 

på at understøtte konsulentvirksomhedens forståelse af emnet.  

 

Det er Nextpuzzle, der har foretaget de overordnede vurderinger i kortlægningen 

på baggrund af de 38 gennemførte interviews. Ministeriet har ikke været involveret 

i bearbejdningen af interviewmaterialet, og det er alene Nextpuzzle, der har indblik 

i respondenternes svar.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ulla Tørnæs 


