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Överlåtelse av förvaltningsuppgift till Internationella
sjöfartsorganisationen att genom Världssjöfartsuniversitetet utfärda examina (dnr U2021/02583)
Utbildningsdepartementet har remitterat rubricerade promemoria till Universitetskanslersämbetet
(UKÄ).
UKÄ har inga invändningar mot promemorians överväganden och förslag. Som framgår av
promemorian har UKÄ bedömt att Världssjöfartsuniversitetet (WMU) har de förutsättningar som
krävs för att ge magisterexamen i maritima studier respektive doktorsexamen inom området
maritima studier, samt att utbildningarna uppfyller kraven i högskolelagen (1992:1434) och de
examensmål som anges i högskoleförordningen (1993:100). Det är positivt att frågan om lärosätets
möjlighet att ingå i det svenska högskolesystemet till slut ser ut att lösas.
UKÄ vill i detta sammanhang tillägga följande.
Frågan om etablering av utländska lärosäten i Sverige har fått ökad aktualitet på senare år.
Internationaliseringsutredningen föreslog i delbetänkandet En strategisk agenda för
internationalisering (SOU 2018:3) och i slutbetänkandet Ökad attraktionskraft för
kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78) en rad åtgärder för att öka graden av internationalisering
av universitet och högskolor och för att stärka Sveriges ställning som studiedestination och
kunskapsnation. Utredningen ansåg bland annat att regeringen, myndigheter och lärosäten borde
samarbeta tätt för att skapa intresse och möjligheter för utländsk etablering av utbildnings- eller
forskningsverksamhet vid svenska lärosäten och annan kunskapsintensiv verksamhet i Sverige. I
propositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (prop. 2020/21:60)
aviserade regeringen att den avsåg att göra en översyn av rättsliga förutsättningar för etablering av
forsknings- och utbildningsverksamhet i Sverige. Regeringen har därefter i regleringsbrevet för
2021 gett UKÄ i uppdrag att göra en översyn av de rättsliga förutsättningarna för etablering av
utbildnings- och forskningsverksamhet i Sverige. Uppdraget ska redovisas till regeringen
(Utbildningsdepartementet) senast den 10 maj 2022.
I den remitterade promemorian föreslås att regeringen ska bemyndigas att överlåta uppgiften att
utfärda examina till Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) genom Världssjöfartsuniversitetet
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genom en ny 15 § i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. UKÄ konstaterar att
bemyndigandet i 15 § alltså enbart avser IMO genom Världssjöfartsuniversitetet. Utan att föregripa
sin kommande översyn vill UKÄ ändå väcka frågan om inte bemyndigandet borde ges en mer
generell utformning i lagen så att regeringen även i andra fall kan överlåta uppgiften att utfärda
examina till utländska lärosäten. Frågan kan komma att tas upp i UKÄ:s översyn.
Beslut om att fastställa yttrandet har tagits av generaldirektören Anders Söderholm efter
föredragning av biträdande chefsjuristen Mikael Herjevik i närvaro av chefsjuristen Christian
Sjöstrand, verksamhetsstrategen Per Westman och kommunikatören Maria Svensk.

Anders Söderholm
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