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Förfrågan gällande möjligheter för Höskolan i Borås att åta sig
uppdragsutbildning från libyska staten
Högskolan i Borås önskar att Högskoleverket ger besked om bestämmelsena om
uppdragsutbildning medger att högskolan åtar sig följande uppdrag från libyska
staten.
•

Uppdragsutbildning med anknytning till forskarutbildning för
doktorander som antas vid annat svenskt eller utländskt lärosäte som har
examensrättigheter i berört ämnesområde.

•

Uppdragsutbildning med anknytning till grundläggande
högskoleutbildning (magisterprogram) för studenter som libyska staten
skickar.

Högskoleverkets bedömning
Uppdragsutbildning inom forskarutbildning

Högskoleverket hänvisar till förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid
universitet och högskolor. I 3 § förordningen slås fast att ett universitet eller en
högskola får bedriva uppdragsutbildning bara om den knyter an till sådan
grundläggande högskoleutbildning som högskolan har examensrätt för.
Högskoleverket konstaterar att förordningen inte omfattar uppdragsutbildning
inom forskarutbildningen utan att förordningen endast avser utbildning som
knyter an till den grundläggande högskoleutbildningen. Högskoleverket anser
därför att ett avtal om uppdragsutbildning med libyska staten som innebär att
deltagarna skall ses som doktorander i forskarutbildning inte överensstämmer med
gällande regelverk.
I sammanhanget kan nämnas att utredningen En ny doktorsutbildning –
kraftsamling för excellens och tillväxt (SOU 2004:27) föreslår bl.a. att universitet
och högskolor skall få bedriva uppdragsutbildning också inom
forskarutbildningen. Utredningen konstaterar dock att regelverket då måste ses
över eftersom nuvarande förordning inte tillåter detta. Regeringen har ännu inte
tagit ställning till utredningens förslag.
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Uppdragsutbildning inom grundläggande högskoleutbildning

Fr.o.m. den 1 januari 2003 får universitet och högskolor i uppdragsutbildningen
utan regeringens medgivande träffa avtal med uppdragsgivare utanför EES området. Regeringens uttalade i propositionen Den öppna högskolan följande
(prop. 2001/02:15 s. 189-190).
Det finns ett stort intresse från utländska myndigheter och företag att upphandla
uppdragsutbildning från svenska lärosäten. Det gäller inte minst utländska regeringar och
myndigheter som önskar sända studenter för utbildning i Sverige. Regeringen gör bedömningen
att möjligheter för universitet och högskolor att teckna avtal om uppdragsutbildning med
utländska aktörer kan vara ett verktyg att öka antalet utländska studenter vid svenska lärosäten.
Det leder även till fördjupade kontakter mellan svenska och utländska lärosäten, företag och
myndigheter.
Statliga universitet och högskolor får bedriva uppdragsutbildning enligt förordningen om
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Regeringen avser att ändra förordningen så att
ett universitet eller en högskola får bedriva uppdragsutbildning utan regeringens medgivande även
om uppdragsgivaren är från ett land utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Universitet och högskolor bör således utan medgivande ev regeringen få möjlighet att sluta avtal
om uppdragsutbildning med en stat eller kommun eller motsvarande offentligt organ utanför EESområdet. Även när det gäller företag från länder utanför EES-området bör universitet och
högskolor få bedriva uppdragsutbildning av personal utan regeringens medgivande.

Högskoleverket hänvisar till sin rapport Vägledning för uppdragsutbildning
(Högskoleverkets rapportserie 2003:35 R s. 22-23) där verket i anslutning till 3 §
förordningen om uppdragsutbildning ger sin tolkning av förordningen när det
gäller uppdragsgivare utanför EES.
När det gäller länder utanför EES får högskolan, numera utan regeringens medgivande, bedriva
utbildning på uppdrag av en offentlig uppdragsgivare. Utbildningen behöver då inte, som inom
EES, avse personalutbildning eller vara utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av
biståndspolitiska skäl. Det kan vara vilket skäl som helst så länge det är en offentlig uppdragsgivare
motsvarande svenska staten, kommuner eller landsting som ger uppdraget och utbildningen knyter
an till den grundläggande högskoleutbildning högskolan har examensrätt för.
/…../
Privata uppdragsgivare både inom och utanför EES, t.ex. företag, organisationer eller andra
juridiska personer, kan i sin egenskap av uppdragsgivare/arbetsgivare träffa avtal med lärosätena om
personalutbildning för sina anställda. Personalutbildningen skall enligt 3 § sista stycket
förordningen om uppdragsutbildning vara ägnad att få betydelse för deltagarnas arbete åt
uppdragsgivaren./…../

Högskoleverket anser att gällande regelverk tillåter att Högskolan i Borås träffar
avtal med libyska staten om uppdragsutbildning med anknytning till
grundläggande högskoleutbildning för deltagare som libyska staten utser.
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