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Remissen rörande delbetänkandet Utrikesförvaltning i världsklass - en mer flexibel ut-
rikesrepresentation

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) tackar för möjligheten att lämna
kommentarer till rubricerade delbetänkande. Vi gör de eftersom vår verksamhet till sto-
ra delar är beroende av effektiv svensk utrikesrepresentation. UoH betecknar i detta
svar universitet och högskolor, dvs den största statliga sektorn.

UoH är en del av det globala samfundet och har stora behov av att till sig knyta interna-
tionell expertis i form av egna lärare men också att kunna delta som gästforskare, gästIä-
rare, samarbetspartner osv med all världens UoH. I grunden handlar det mycket om .
kompetensförsörjningen för Sverige. Numerärt är de internationella studentkontakterna
- både svenska studenters studier utomlands och internationella studenters studier i
Sverige stora. Svenska UoH är därför mycket beroende aven väl fungerande utrikesför-
valtning. Det är därför lite förvånande att i uppräkningen av roller för utrikesförvaltning-
en man inte uppmärksammar de som hör till sektorn, dvs underlättandet av mobilitet
för forskare och studenter.

SUHF deltar i det Forum för internationalisering som initierades av Utbildningsdeparte-
mentet och som administreras av Högskoleverket och av Internationella programkonto-
ret. I detta ingår representanter för t.ex. Migrationsverket, Utrikesdepartementet, SIDA,
Svenska Institutet och Internationella Programkontoret för att nämna några av de myn-
digheter som är berörda av lärosätenas samarbeten med utlandet. I de redovisningar
som lämnats i Forum av utlandsmyndigheterna noteras att topparna i belastningen för
t.ex. uppehållstillstånd för studier ligger under sommarmånaderna och sammanfaller
med semestrar för personalen, men måste ändå få ingå i planeringsunderlaget för re-
sursallokering och personalplanering. Uppehållstillstånd för studier är utan värde om de
meddelas för sent och beslutande myndigheter är beroende av att få sitt underlag
snabbt även i framtiden.

Belastningen på olika ambassader (motsv.) från studerandegrupper är inte alltid i paritet
med representationens storlek och kapacitet. Svensk högskola är beroende av snabba
beslut för de studenter som avser att studera i Sverige och kapacitetsfrågan för att möta
studenttillströmningen i olika delar av världen måste ingå i bedömningarna av dimen-
sioneringen av personal och stödjande infrastruktur - som antalet (mobila) fotostationer
och biometri utrustning- för att på bästa sätt underlätta för studenters möjligheter att
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utnyttja de studieplatser de antagits till. Utnyttjande av modern kommunikationsteknik
är väl så betydelsefullt som vilken form myndigheten ges.

Att delegera ner beslut i ärenden som rör enskild till respektive utlandsmyndighet bör i
högre grad än idag övervägas. Huruvida detta kräver att varje representation är en egen
myndighet eller kan vara en underavdelning till en central Utlandsmyndighet undandrar
sig vår bedömning, men bästa organisation för utförandet av dessa uppgifter bör vara
styrande. De argument som anförs för att sudda ut gränser mellan myndigheterna i Utri-
kesförvaltningen synes välgrundade ur en praktikers perspektiv. Vi tror att det skulle
vara lättare att få en överensstämmelse mellan Regeringens uttalade ambitioner om in-
ternationell rörlighet i vår sektor till de servicebehov som måste tillfredsställas för att
ambitionerna skall kunna realiseras. Vi stöder förslaget att Migrationsverket kan ta hand
om viseringsbeslut från mindre representationer.

På sid 81 framhålls att Regeringskansliet bör bevaka att ett ökat samarbete mellan den
nordiska kretsen och/eller mellan Schengenländerna inte försvårar för affärsresenärer
som uppfyller villkoren. Vi menar i analogi med resonemangen ovan att samma bevak-
ning bör gällande studenter/lärare.
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