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Remissvar - Genomförande av student och forskardirektivet, Ds 2018:37

Svenska ambassaden i Tokyo inkommer här med synpunkter på
promemorian Ds 2018:37 Genomförande av student och forskardirektivet.
Remissvaret har beretts av ambassadör Magnus Robach och innovationsoch forskningsråd Michael Jacob.
Synpunkter
Synpunkter från Ambassaden i Tokyo rör främst Sveriges attraktionskraft
för utländska studenter och forskare, samt deras möjligheter att kunna
stanna kvar efter avlagt examen för att kunna dra nytta av utbildningen och
bidra till att stärka Sverige. I detta, välkomnar Ambassaden i Tokyo de
förbättrade villkor för uppehållstillstånd i promemorians förslag till
genomförande av student- och forskardirektivet.
Hög kunskapsnivå och välutbildad arbetskraft blir allt viktigare för länders
internationella konkurrenskraft och tillväxt, samt förmåga att lösa
samhällsutmaningar och FN:s hållbarhetsmål. Student- och
forskardirektivet är av vikt för att Sverige fortsatt ska kunna vara en stark
forsknings- och innovationsnation, samt för näringslivets behov av
kompetensförsörjning av talanger.
Den internationella konkurrensen på talanger ökar ständigt bland de länder
som strävar efter att vara bland framtidens toppresterande. Många länder
arbetar fokuserat och målmedvetet för att attrahera talanger internationellt,
med åtgärder för att förenkla, samt genom att erbjuda fördelaktiga villkor.
För att vara framgångsrik i den globala talangattrationen bör man
kontinuerligt förbättra villkor och underlätta vistelser i landet. De åtgärder
för genomförande av student- och forskardirektivet som föreslås i
promemorian välkomnas i stort från ambassaden i Tokyo. Samtidigt vill
ambassaden påpeka att EU-direktivets förslag representerar en miniminivå
och att det kan finnas anledning för Sverige att gå utöver denna
miniminivå, dels för att öka landets attraktionskraft och dels för att öka
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möjligheter att dra bättre nytta av student- och forskarmobiliteten till
Sverige, för att stärka konkurrenskraft och tillväxt.
Ett exempel på åtgärd där man bör överväga att gå utöver EU-direktivets
miniminivå gäller längden för uppehållstillstånd efter slutförda studier eller
slutförd forskning. Att bevilja uppehållstillstånd efter slutförda studier eller
slutförd forskning för dem som vill söka arbete eller undersöka
förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet är ett mycket bra steg i
rätt riktning, men de föreslagna 9 månaderna representerar miniminivån i
direktivet och kan vara otillräckligt. Ledtiderna för att söka och få ett
kvalificerat arbete i Sverige kan ibland vara långa, men särskilt kan en
initiering av näringsverksamhet behöva längre tid än de föreslagna 9
månaderna. Ambassaden rekommenderar därför att uppehållstillstånd bör
kunna ges 12 eller 18 månader efter slutförda studier eller slutförd
forskning, för att öka möjligheter för talanger att stanna i Sverige och
arbeta eller bygga upp näringsverksamhet.
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