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Träffa UHR:s nya medarbetare i Visby 

På måndag slås dörrarna upp till Universitets- och högskolerådets (UHR:s) nya enhet 
i Visby. Samtliga medarbetare är då på plats och medier är välkomna att besöka 
kontoret och träffa dem.  

Den nya enheten är resultatet av den omlokalisering av 15 tjänster till Visby som 
regeringen beslutade om för ett år sedan. Efter ett intensivt rekryteringsarbete har 
UHR en ny, fulltalig enhet på plats från och med den 3 september. 

– Det känns roligt att kunna välkomna nya och kompetenta medarbetare till 
myndigheten. Arbetet med omlokaliseringen har gått över förväntan och jag är mycket 
nöjd med att ha hela den nya enheten samlad, säger Karin Röding, generaldirektör för 
UHR. 

På den nya Visbyenheten, med 13 medarbetare, kommer resultat och effekter av 
internationella samarbeten inom utbildningssektorn att följas upp. Bland uppdragen 
finns också att informera om möjligheter till arbete inom EU:s institutioner och ansvara 
för en satsning som ska utveckla skolors EU-undervisning. Dessutom kommer nya 
medarbetare att arbeta med bland annat administration, kommunikation och IT. 

UHR har sedan tidigare en enhet i Visby, där bidrag för internationella utbyten och 
samarbeten inom hela utbildningsområdet handläggs. Den enheten har fått två nya 
medarbetare som en del i omlokaliseringen. Från och med den 3 september har UHR 
därmed 31 medarbetare på Gotland, vilket är en dubblering av personalstyrkan.  

Besök UHR:s nya Visbykontor 
Medier är välkomna att besöka UHR:s nya kontor i Visby och träffa medarbetarna. 

Dag och tid: Måndag 3 september kl. 11.00. 
Adress: Artillerigatan 33 A i Visby. 
Föranmälan till: Eva Holmestig, kommunikatör, via e-post: eva.holmestig@uhr.se eller 
tfn: 073-086 95 32.  
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