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Promemorian ”Överlåtelse av förvaltningsuppgift till
Internationella sjöfartsorganisationen att genom
Världssjöfartsuniversitetet utfärda examina”
(U2021/02583)
TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna) har getts tillfälle att yttra sig
över rubricerad promemoria och får anföra följande.
I promemorian föreslås att det i examenstillståndslagen (1993.792) ska
ges ett bemyndigande till regeringen att överlåta uppgiften att utfärda
examina i maritima studer i Sverige till det av FN-organet Internationella
Sjöfartsorganisationen drivna Världssjöfartsinstitutet i Malmö.
En effekt av förslaget är att det som i dag är en förvaltningsuppgift som
innefattar myndighetsutövning – och som omfattas av reglerna om
allmänna handlingar (offentlighetsprincipen) i 2 kap
tryckfrihetsförordningen (TF) - överlåts till en mellanfolklig organisation.
Uppgiften kommer därmed inte längre att omfattas av reglerna i TF och
sålunda undandras allmänhetens insyn.
Förvaltningsuppgiften kan i sig tyckas tyckas perifer, men saknar inte
principiell betydelse. Enligt TU:s mening kan det finnas ett betydande
allmänintresse av insyn i hur, jämförelsevis, examination och
betygssättning utformats och genomförts.
Av promemorian (s 9 ff) framgår vidare att offentlighetsprincipen gäller i
vissa centrala och liknande verksamheter hos enskilda
utbildningsanordnare (i fråga om Chalmers tekniska högskola och
Högskolan i Jönköping för all verksamhet och i fråga om
Handelshögskolan i Stockholm för vissa frågor). Dessa högskolor har
därför förts in i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
vilket innebär att offentlighetsprincipen enligt 2 kap. TF i berörda delar
gäller hos dessa högskolor.
Av promemorian framgår inte varför Världssjöfartsinstitutet i Malmö –
till skillnad från dessa högskolor – inte skulle omfattas av
offentlighetsprincipen.
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TU vill här särskilt understryka att en grundläggande utgångspunkt vid
överväganden om offentlighetsfrågor är att det inte är offentligheten i sig
som ska motiveras, utan inskränkningarna i den.
Mot den bakgrunden avstyrker TU promemorians förslag och förordar i
stället att Världssjöfartsuniversitetet – i likhet med ovan nämnda
utbildningsanordnare - ska läggas till i bilagan till offentlighets- och
sekretesslagen.
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