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Professionshøjskolernes Rektorkollegiums høringssvar vedr. EuropaKommissionens forslag til forordning om etablering af programmet "Erasmus for all".
Kære Hanne Riddersborg,
Professionshøjskolernes Rektorkollegium har den 23. november 2011 modtaget
anmodning om at afgive høringssvar vedr. Europa-Kommissionens forslag til forordning om etablering af programmet "Erasmus for all".
Professionshøjskolernes Rektorkollegium – University Colleges Denmark - takker for
muligheden for at komme med indspil til det nye program, og har følgende bemærkninger:
Kollegiet hilser Kommissionens forslag til et nyt europæisk uddannelsesprogram
velkommen. Programmet er ambitiøst og kollegiet er tilfreds med at den intensive
og brede satsning på kompetenceudvikling og innovation er fulgt op med en tilsvarende forøgelse af den økonomiske ramme.
Det ses som meget positivt, at EU’s uddannelsesprogrammer nu tænkes samlet under én fælles paraply, og at der således er skabt mulighed for sammenhæng og synergi mellem aktiviteter, der tidligere var adskilt i forskellige programmer og aktioner. Yderligere ses det som positivt, at der er en intension om reduceret kompleksitet og ikke mindst forenkling af administrationen.
Ud over programmets helt overordnede indsats for øget mobilitet bemærkes især
programmets styrkelse af indsatsen for strategiske partnerskaber, staff mobility
(herunder længerevarende), udvikling af IT support platforme samt intensionen
om en tættere sammenknytning af eksempelvis mobilitetsaktiviteter med indsatser
for kapacitetsopbygning.
Kollegiet har stor forståelse for programmets grundlæggende orientering mod resultater og ’cost-effectiveness’, men ser samtidigt med en vis bekymring på programmets nedprioritering af visse aktiviteter, eksempelvis forberedende besøg. I
lyset af de aktuelle nationale budgetstramninger, er der i særlig grad behov for
medfinansiering til forberedelse og igangsættelse af aktiviteter.
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Derudover har kollegiet følgende bemærkninger:
•

Hensigten om en forenklet administration er fin. Dog undrer kollegiet sig over,
at der nævnes en indikativ fordeling af midlerne med udgangspunkt i de gamle
programmer. Kollegiet ønsker størst mulig åbenhed om tildelingen af legater,
og håber, at der vil blive taget særligt hensyn til at mindre ressourcestærke aktører får lige muligheder for at søge og blive tildelt legater. Det nye program er
nemlig udtryk for en bevægelse fra small scale projekter til større strategiske
projekter, og det stiller store krav til mindre institutioner om at kunne professionalisere indsatsen.

•

Mulighederne for at søge støtte til udveksling med lande udenfor Europa hilses
varmt velkommen. Kollegiet finder dog, at det ville være hensigtsmæssigt om
programmet omfattede alle lande uden for EU/EØS.

•

Muligheden for at opnå støtte til double og multiple degrees hilses velkommen.

•

Kollegiet glæder sig over at definitionen af 20% mobilitet er 20% af dimittenderne.

•

Det hilses også velkommen, at man går over til flat rate grants. Sådanne vil
være nemmere at administrere, og kollegiet håber, at det betyder, at der ikke
vil være opdeling mellem legater til rejse og ophold.

•

Specifikt for midlerne til Cooperation for innovation and good practices og
Support for policy reform er det vigtigt, at der kan opereres med budgetter i de
mere strategiske projekter på mere end 500.000 Euro.

•

Med henvisning til forordningen, artikel 14, side 19, afsnit 4), …." ’Public bodies, as well as schools, higher education institutions and organisations in the
fields of education, training, youth and sport that have received over 50% of
their annual revenue from public sources over the last two years shall be considered as having the necessary financial, professional and administrative capacity to carry out activities under the Programme’... så tilslutter kollegiet sig afsnittet, men vil dog foreslå følgende tilføjelse: At offentlige eller offentligt anerkendte institutioner (skoler, sygehuse, daginstitutioner, o. lign), som i henhold
til en uddannelsesbekendtgørelse er godkendt til at forestå en del af uddannelsen i praktikperioder, og med hvem der foreligger en skriftlig uddannelsesaftale
med en uddannelsesinstitution, der har et Erasmus University Charter, er omfattet af denne aftale. Således at Erasmus for All omfatter ansatte på videregående uddannelsesinstitutioner og fra praksisfeltet, og at disse grupper således
sammen kan deltage i (internationale) Erasmus aktiviteter og dermed have en
øget mulighed for samspil omkring uddannelsesudvikling, projektsamarbejde og
vidensdeling.
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