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Danske Professionshøjskoler takker for muligheden for at give bemærkninger og forslag til alternative udgiftsneutrale tilskudsmodeller ifm. en evt.
justering af principperne for taxametertilskud ved international mobilitet.
Foreningen har følgende bemærkninger:
I forlængelse af Danske Professionshøjskolers høringssvar af 26. august
2013 vil foreningen gerne støtte, at der udarbejdes en alternativ tilskudsmodel til erstatning af det fremlagte forslag om ”omvendt-STÅ”.
Det er væsentligt at tilskynde til og etablere bi- og multilaterale samarbejdsaftaler på området for de videregående uddannelser med vækst- og
udviklingslande. Balance i studentermobiliteten med disse lande vil det ikke
være muligt at opnå på kort sigt. En sanktion af ubalance afskærer Danmark og de danske videregående uddannelsesinstitutioner fra at udvikle
uddannelsessamarbejde med studentermobilitet med vækst- og udviklingslande. Bi- og multilaterale samarbejder vil i almindelighed på kort sigt ikke
kunne leve op til mål om balance i mobiliteten, men vil på længere sigt
udgøre en stor gevinst for det danske samfund.
Skal de videregående uddannelser i Danmark tage udfordringen op som
fremtidig leverandør af transnationale uddannelser og eksport af uddannelsesydelser, skal der opbygges en kapacitet i Danmark. På professionshøjskolerne kan der udvikles flere uddannelser med dette perspektiv, men
kapaciteten på underviserniveau og på institutionsniveau skal opbygges og
udvikles. Dette sker bl.a. via udbud af internationale moduler som kan udvikle sig til udbud af hele uddannelser til internationale betalingsstuderende. Såvel tekniske og merkantile som sundhedsfaglige og pædagogiske
uddannelser vurderes at have et betydeligt perspektiv på dette område –
ikke mindst i samarbejde med det private erhvervsliv og målrettede kommuner og regioner.
Princippet om ”Omvendt Stå”, hvor tilskuddet følger den danske studerende og ikke uddannelsesaktiviteten, er yderst problematisk. Det økonomiske
grundlag for udbud af uddannelser med et særligt internationalt sigte vil
forsvinde med princippet om omvendt STÅ, og det kan føre til at sådanne
uddannelser lukkes. En løsningsmodel, hvor tilskuddet – fortsat - følger
aktiviteten, vil være langt mere hensigtsmæssig og øge studentermobiliteten på de videregående uddannelser.
Den eksisterende PH-instruks’ model for balance i mobilitet på professionsområdet er efter Danske Professionshøjskolers vurdering den mest hensigtsmæssige og mest rimelige model for håndtering af mobilitet på vores
uddannelsesområde. Uanset om der indføres ”Omvendt STÅ” eller implementeres sanktioner for ubalance i ph-instruksen så vil det reducere sektorens økonomi til de internationale uddannelsesopgaver med et betydeligt
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antal millioner kroner. Forskellen mellem de to modeller ligger dermed i
modellernes incitamenter til at skabe internationale læringsmiljøer.
Danske Professionshøjskoler anerkender, at Ministeren i sin skrivelse efterspørger en tilskudsmodel, som skal være ”udgiftsneutral for staten”. Danske Professionshøjskoler tager til efterretning, at indgående studentermobilitet ikke, samlet set, må øge statens udgifter til uddannelse. Derfor foreslår Danske Professionshøjskoler, at der i stedet for det nuværende balanceprincip, indføres et princip, hvorefter ubalance i den internationale studentermobilitet for en uddannelsesinstitution, ikke udløser tilskud.
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På den baggrund foreslår Danske Professionshøjskoler følgende alternativ
til det fremlagte forslag om ”omvendt STÅ” :
1. Taxametertilskud til uddannelse bevares i sin nuværende form, så det
fortsat udløses på baggrund af antallet af beståede eksamener, som
tælles sammen og omregnes til årsstuderende (STÅ). Princippet om, at
der betales for det, som leveres, giver de bedste incitamenter for at
fremme såvel udgående som indgående mobilitet.
2. Ubalance mellem den indgående og den udgående mobilitet finansieres
ikke af staten.
3. Balance i ind- og udgående mobilitet opgøres over en 5 årig periode.
Inden for perioden kan der være udsving i indgående og udgående mobilitet.
Alternativ til 5 årig opgørelsesperiode er at køre den eksisterende professionshøjskoleordning til ende. Den har balanceskæringspunkt d.
1.1.2013 og vil dermed have en slutopgørelse pr. 31.12.2015.
4. I opgørelsen over den 5 årige periode indgår en margin på eksempelvis
10%, indenfor hvilken man opfatter mobilitetsaktiviteterne for at være i
balance og som dermed ikke får tilskudsmæssig betydning.
5. En justering af tilskudsprincippet vil kræve omlægning og ændring af de
administrative arbejdsgange, som knytter sig til arbejdet med indberetning af den internationale studentermobilitet.
Det skal afsluttende bemærkes, at internationaliseringstilskuddet skal fastholdes for at fremme den udgående mobilitet og imødegå de ekstra udgifter til administration. Samtidig bør vilkårene for tildeling af internationaliseringstilskuddet klargøres både for udgående og indgående studerende.
Perioden på de tre måneder som minimum for tildeling af internationaliseringstilskuddet er problematisk for modulopdelte uddannelser med moduler
på 10 uger. Danske Professionshøjskoler anbefaler derfor en tildeling af
internationaliseringstilskuddet fordelt efter ECTS point, hvor 15 ECTS er
minimum for tildeling, såvel for udgående som indgående studerende. Endelig bør vilkårene for STÅ ifm. praktikophold i udlandet præciseres.
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Med venlig hilsen

Erik Knudsen
Formand
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