Generaldirektörens beslut
Datum: 2021-01-14
Diarienummer: 1.2.3-01590-2020

Yttrande över utkast på delar av
Partnerskapsöverenskommelsen för
perioden 2021–2027
N2020/02875

Tydliggör den internationella aspekten
Av de föreslagna målen i utkastet till partnerskapsöverenskommelse (PÖ)
framgår att svenska företag och andra verksamheter med stöd av de fyra
ingående fonderna på olika sätt ska ges möjligheter att ytterligare stärka sin
innovationsförmåga och konkurrenskraft för att erhålla en hållbar utveckling i
alla delar av landet. Detta ska uppnås genom utbildning, kompetensutveckling,
livslångt lärande med flera insatser. UHR menar att internationell erfarenhet
och kunskap om internationella förhållanden är centralt i sådant arbete,
särskilt för ett litet och exportberoende land som Sverige. Det internationella
perspektivet är dock ganska frånvarande och bör framträda tydligare i en
svensk strategi för dessa unionsgemensamma verktyg. UHR föreslår därför att
denna aspekt tydliggörs i både motivering för val av politiska mål (avsnitt 1),
särskilt avseende Europeiska socialfonden (ESF+, s. 3–4), och i redogörelsen för
de olika fonderna (avsnitt 2).

Tydliggör möjligheterna till synergier mellan Erasmus+ och
EU-fonder
UHR är nationellt kontor för Erasmus+ och ytterligare internationella program.
UHR beviljade under 2020 knappt 700 miljoner kronor till mobilitets- och
samarbetsprojekt som genomförs av svenska universitet- och högskolor,
gymnasie- och grundskolor med flera aktörer. Med Erasmus-programmets
kraftigt ökade budget (från ca 15 till ca 26 miljarder EUR) för perioden 2021–27
kommer möjligheten till internationella erfarenheter för elever, studenter,
lärare att öka ytterligare. Dessutom breddas programmet och fler grupper
kommer kunna ta del av programmet. För att fullt ut kunna nyttja de möjligheter som Erasmus+ erbjuder måste dock en högre grad av samverkan med
andra EU-fonder uppnås. UHR välkomnar därför att Erasmus+ ges ett eget avsnitt under rubriken om komplementaritet och synergier mellan fonder (s. 12).
Av de fyra fonderna inom PÖ har framförallt socialfonden (ESF+) och den
regionala utvecklingsfonden (Eruf) tydliga beröringspunkter med UHR:s
verksamhetsområden, vilket också nämns i texten. Erasmusprogrammet kan
erbjuda kompletterande möjligheter på flera sätt. Till exempel kan
organisationer som driver ESF+-projekt genom Erasmus+ utveckla
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utbildningsinsatser i partnerskap med andra europeiska länder. Genom studier
och praktik utomlands stärks möjligheterna till inträde på arbetsmarknaden för
de som står utanför, samt stärker ställningen på arbetsmarknaden för de som
redan har arbete. Dessa personer för då också med sig värdefull kompetens till
sin region. Erasmusprogrammet kan även vara en möjlighet för att hitta
kompletterande utbildningsmöjligheter i andra länder inom områden där
utbildning saknas i Sverige.
För att ytterligare tydliggöra dessa möjligheter till synergier föreslår UHR att
det i stycket om Erasmus+ (s. 12) också nämns att prioriteringarna för
programmet bland annat omfattar inkludering och mångfald, digital
omställning, demokratiskt deltagande och hållbarhet, miljö- och klimatmål och
därmed väl överensstämmer med de ovan nämnda fondernas inriktning.
Slutligen finns enligt UHR:s vetskap ingen ny europeisk utbildningsstrategi som
ska ersätta nuvarande Utbildning 2020 ännu beslutad varför formuleringen
”Erasmus+ ska bidra till EU:s utbildningsstrategi 2030” i avsnittet om Erasmus+
bör ändras till förslagsvis ”Erasmus+ ska bidra till att uppfylla EU:s ambitioner
på utbildningsområdet.”
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