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det fram-uppgift utredamedkommittétillkalla attdepartementet att en

utbildningförProgramkontoretSvenskaför EUansvarsområdettida
kompetensutveckling.och

utredningKommittén förtillsattesbemyndigandetMed stöd avav
juniden1999:03 24ansvarsområde UProgramkontoretsSvenska EU
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mittén.
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Thullberg ochundervisningsrådet Suss ForssmanOla Román,varen
Eklund.Staffanutredningschefen

sakkunnige PeterdagförordnadessekreterareSom samma
Mossfeldt.

SvenskautredningförKommitténantagitKommittén har namnet av
betänkandet Ansvars-ansvarsområde. GenomProgramkontoretsEU

ungdomsom-ochutbildnings-påinternationellaförfördelning program
vi slutförtharlägger fram,kommittén1999:102,rådet SOU nusom

Sjögrenledamöterna Boolämnatsreservation haruppdrag.vårt En av
och Ola Román.
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Sammanfattning

ochfördelareventuellaanalyserauppdraghar hañ iKommittén att
flertalkoncentrationsamordningökadnackdelar med ettavgenomen

harDärvidspecialistrnyndighet.initiativ tillandraochEU-program en
debehandlat EU-programbeskrivit ochkartlagt,särskiltkommittén

stipen-deUngdomsstyrelsenHögskoleverket ochsköts samtavsom
Skolverket. Där-skötsinternationella kontakterfördier/bidrag avsom

närliggandeantalkartlagtkommitténhar störreettutöver program som
myndigheter.andrasköts av

Problemanalys

talar förföljande generellalyftKommittén har fram argument ensom
förtalarderespektivesamordningsådan attargument program-som

sektorsmyndighetema.ligger påansvaret
flertal EU-koncentrationsamordningför ettArgument avgenomen

specialistmyndighet:initiativ tilloch andra enprogram

huvuddelentilldörr inerbjudsKundperspektivet. Intressenterna en0
och utbyten. Detutbildningföroch andraEU:s programprogramav

från början.kommaför intressentemadet enkelt rättattgör
vilkettakundergeneralistkunskapochSpecialist- sammasamsas0
olikamellan desamordningöverblick ochgodmedtillsammans en

och erfa-informations-bredförutsättningar för engerprogrammen
denoch med Euro-andra ländermedbåde i samarbetetrenhetsbas

kommissionen.peiska
tillhanda-möjligheter kanallaSpecialinformation presenterarsom0

olika målgrupperhållas oavsett program.
effektensamladesprida denkunnaförmöjligheterskaparDet att av0

område.inomflertalfrån EU-programoch resultatidéer ett samma
harorganisationiliknandesamla många ettGenom att program en0

sårbart förmindreblirbyggtsadministrativtsäkert system somupp,
störningar.tillfälliga
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Effektivare och billigare administration data-0 genom gemensamma
baser, växel, ekonomihantering, Vaktmästeri m.m.

Argument för för internationellaatt ochprogramansvaret program
initiativ ligger sektorsmyndighetema:på

Det möjliggör samordning den nationella och internationella0 en av
politiken inom varje politikområde.
Betydelsen de myndigheter har det nationellaatt utveck-0 av som
lingsansvaret har avgörande inflytande de internationellaett över
programmen.
Ansvaret för de internationella har positiv påverkan0 programmen en
på det nationella arbetet.
Sektorsmyndighetemas goda kännedom målgruppema och väl0 om
utbyggda nätverk inom sina respektive områden.

Slutsatser förslagoch

Med utgångspunkt från de behandlade har kommittén lyftprogrammen
fram antal talar förett flyttasargument tillatt programansvaretsom
Svenska EU Programkontoret de talar för detsamt argument attsom
ligger kvar på sektorsmyndighetema. bakgrundMot den analysav som
därefter genomförts föreslår kommittén för de EU-att programansvaret

ligger på Högskoleverket och de stipendier och bidrag förprogram som
internationella utbyten och kontakter ligger på Skolverket skallsom
föras till Programkontoret. Kommitténöver föreslår vidare attprogram-

för EU:s ungdomsprogram skall ligga kvaransvaret på Ungdomsstyrel-
sen.

För lösa frågan kontakter ochatt samråd i den strukturenom nya
och därvid tillförsäkra sektorsmyndighetema inflytande inriktningöver
och urvalskriterier Programkontoret tillgång till sektorsmyn-samt ge
dighetemas expertkunskaper föreslår kommittén struktur fören ny
samråd mellan myndigheterna. Programrâden bör förutom berörda
myndigheter ha bred representation från målgruppen för respektiveen
program.

Samrådsorgan på nivåövergripande

Rådgivande nämnd för utbildningsfrågor på Programkontoret
sektorsmyndighetemaDe representation itre Programkontorets0 ges

styrelse
Programkontoret representation i Ungdomsstyrelsens styrelse0 ges
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programnivåSamrådsorgan på

Programråd för

ProgramkontorethögskoleområdetinomUtvecklingsprogram
ProgramkontorethögskoleområdetinomUtbytesprogram

ProgramkontoretskolområdetUtvecklingsprogram inom
ProgramkontoretskolområdetinomUtbytesprogram

UngdomsstyrelsenUngdom

vissaföljerförändratförslagkommitténsAv ett programansvarom
förordningsändringar.personalkonsekvenserochbudget- samt

utredningsarbeteFortsatt

utred-ståttbegränsade tidbakgrund denKommittén har mot somav
förslaganalys och läggaförfogande prioriterattillningen göraatt en

värdmyndigheternuvarandeför deprogramansvaret program varsom
emellertiduppfattningVårkommittén.representerade i är attfunnits

ansvarsfördelningförändradutredaförfinns skäldet framgent att en
närliggandebeträffande andrasamordningytterligareoch därmed pro-

gram.





ll1999: 102SOU

arbeteochuppdragUtredningens1

avgränsningarochDirektiv1.1

medkommittédirektiv förjuni 1999den 10beslötRegeringen enom
Pro-Svenska EUföransvarsområdetframtidadetutredauppgift att

Kommitténkompetensutveckling. ut-ochutbildningförgramkontoret
frånutgångspunktmeduppdragKommitténsjuni. attden 24sågs var

ungdomsprogramochutbildnings-med EU:sarbeteterfarenheter av
närliggandeochdessaföreslå hur1995-1999programperiodenunder
uppdragihade vidare attKommitténorganiseras.börverksamheter

ellersamordningökadmednackdelarfördelar ocheventuellapröva en
beträffandemyndigheterberördamellanansvarsfördelningändrad

utbild-för högreoch EU:sUngdomutbytesprogramEU:s programnya
lämplig-ingick prövauppdraget ävenI attoch Tempus.ning Erasmus

beträffan-ansvarsfördelningändradellersamordningökadheten enav
myndighetsrespektiveinomåtgärderinriktadeinternationelltandrade

kontakterprogramutvecklandeocheffektivahurredovisaområde samt
Utredningensmyndigheterna.fyrademellanetablerasbörsamrådoch

bilaga.ihelheti sin1999:47 återgesdir.direktiv

Utredningsarbetet1

augusti 1999.avslutadesochjuni 1999påbörjades iUtredningsarbetet
studierharUtredningensammanträden.haftharKommittén genomsex

respektivefrånuppgifterdatabaserochdokument myn-samt genomav
områdendeinomprogramutbudetinventeringgenomförtdighet aven

deltagitharUtredningendirektiv.utredningensomfattas avavsom
beskriverförfattningarandraochinstruktionermyndigheternas som

utred-Vidare haransvarsområden.nuvarandeochuppdragmål,deras
förformernuvarandeochsamrådsorganbefintligakartlagt sam-ningen

myndigheterna.fyrademellanråd
Utred-samråd medhaftdirektivenmedenlighethar iUtredningen

1999:06.strukturfonder Nmål inom EU:sframtida 3ningen om
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ochInternationella2 program
ochutbildnings-påinitiativ

ungdomsområdet

ProgramkontoretsSvenska EU2.1

verksamhetnuvarande

under-förarbetarProgramkontoret attProgramkontoretSvenska EU
utbytesverksam-ochutvecklingsprojektpåvillför demlätta satsasom

finansie-juli 1995startade den 1VerksamhetenEU-stöd.fåhet att som
skapabeslutRegeringens attoch EU. sam-svenska enstatenras av

någotflertal EU-programskötaförorganisation ettmanhållen varatt
byggavaltställetiharländer attandraflesta uppdeIrelativt mannytt.

EU-programmenUtöverenskiltvarjeförkontoreller flera program.ett
lig-internationellaför någramyndigheten somäven programansvarar

verksamhetsområden.dessanärager
hardemallaförindörrenerbjudavillProgramkontoret ensom

Avsiktenkompetensutveckling. ärochutbildningområdenainomidé
kommu-företag,högskolor,skolor,kundernaförenkeltdetgöraatt -

mångaocharbetsmarknadens parterorganisationer,myndigheter,ner,
föränd-kringkompetenssinbörjan. Genomfrånkommaandra rättatt

för-ochidéervidareutvecklamedtillhjälpa attkanringsarbete man
ochSverigenätverk iutveckladevälsamarbetspartnersmedla genom

flertalförvaltarunderlättas ettarbete att pro-övriga DettaEU. manav
denprojektidé därplaceralättdetofta passarvilket attgör engram,

EU-stöd.fåmöjlighetharoch attbäst störst

verksamheterföljandeförProgramkontoret svarar

vuxenutbildningsprogramochskol-Sokrates0 - finnsutbildningsområdet. HärinomsamarbeteförEU:s program
Lingua,språkprogrammet ettComenius, programskolprogrammet

studiebesöks-distansutbildningför samtochvuxenutbildningför ett
Arion.programmet
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Leonardo da Vinci0
EU:s för yrkesutbildning och kompetensutveckling i före-program
tag.

Cedefop0
Ett studiebesöks- och forskningsprogram för specialister inom
yrkesutbildningsområdet.

Second Chance School0
Försöksverksamhet skall finna in på arbetsmarkna-vägarsom nya
den för bl.a. ungdomar med bristande baskunskaper.

Samarbetsprogram0
Två inom yrkesutbildning och högre utbildning mellan EU-program
USA och EU-Kanada.
Programkontoret delar för dessa medansvaret Högskole-program
verket.

NORDPLUS-Junior0
Ett det möjligt förgör elever och lärare iprogram som att vara en
skola i nordiskt land underett period.annat en

Ett år i Frankrike0
Program det möjligt förgör gymnasieungdomar studera isom att en
fransk skola.

Resurscentrum för vägledning0
Stöder studie- och yrkesvägledare i deras arbete informeraatt om
studier och praktik utomlands.

Interpraktikstipendier0
Ger arbetslösa ungdomar mellan 20 och 30 år möjlighet praktise-att

utomlands.ra

Breaking Barriers0
Utbytesprojekt det möjligt för arbetslösagör ungdomar i Sveri-som

Storbritannien och Italien få praktik i varandras hemländer.attge,

IAESTE International Association for the Exchange of Students0 for
Technical Experience
Ett internationellt utbytesprogram för blivande civilingenjörer och
naturvetare.

Programkontoret Östeuropa,bistår länder iäven Central- och som
söker inträde i EU, delta i EU:s programverksamhetatt Leonardo da
Vinci och Sokrates.
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avslu-kommerför attProgramkontoretDärutöver somprogramsvarar
1999.utgångenvidtas av

Employment0
ochinvandrareflyktingar,ungdomar,flerfåInitiativ för sätt attnya

arbetslivet.ijämställdhetenökaförarbetehandikappade i attsamt

Adapt0
anställda,kompetensutvecklautveckla sättför attInitiativ att nya

jobb.verksamhetnyskapandeochledningsmetoder nyagersomnya
detiinitiativ kommerbåda attdessaiingåråtgärder uppDe som

beslutatinteharRegeringen ännuEqual.gemenskapsinitiativetnya
Equal.förvärdmyndighetom

Mål4Växtkraft0
föränd-medhandhand igåranställdaKompetensutveckling somav

företaget.utvecklingocharbetsorganisationeniringar aven
detigåkommerMål 4nuvarande attiingåråtgärder uppDe som

Arbetsmarknads-påplaceraskommervilketMål attutökadenya
verksamhetenkvarvarandeDen2000.med årochfrånstyrelsen

värd-deninomavslutasdärmedkommerMål 4 att nyainom
myndigheten.

Artikel 60
socialfonden.Europeiskaförstadganparagraf ipåsyftarNamnet en

utbildnings-ocharbetslivs-förnyakanprojektstöderArtikel 6 som
EU-ländema.ipolitiken

administrationochHandläggning

utvecklingspro-transnationellaallt deframförHandläggningen av
enklastkanlikartad ochrelativtprogramaktivitetema ärochgrammen

projektåransökningsomgång/ettbeskriva somförklaras att engenom
anordnardessamedsambandIutlysningar.medstartar programmens

anord-andradeltarochinfonnationsmötenolikaProgramkontoret av
Underinformationsspridningförkonferenser programmen.nade, om

idéerochprojektbeskrivningar samt,ansökningsperioden emottar man
deManutveckla dessa. emottarbesök förpersonligafall, attflestai de

utlåtan-lämnarellerbeslutochbedömningföransökningarnafärdiga
projektentransnationellaomfattandedeBryssel. an-Förtillden mer

ambitio-ocksåharHandläggarnaupptaktskonferenser.därefterordnas
förprojektenhosårbesök attminstavlägga geförsöka ett perattnen

projektmötentematiskaanordnasstöd.och Därutöverhandledningdem
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inom och/eller över under projektperioden.programgränsema Man
deltar i tematiskt arbete,även initierat kommissionen, i mötensamtav
mellan kommissionen och deltagarländemas programkontor i Bryssel. I
vissa fall anordnas konferenserstörre avslutning flerapå projektsom
inom I de administrativa uppgifterna ingår ocksåsamma program. att
medverka i framställningen informationskataloger godkändaöverav
projekt informationsmaterial församt marknadsföraannat att pro-

och sprida de resultat uppnås.grammen som
Handläggarna bedömer och bereder ansökningar och andra ärenden,

i de flesta fall föreläggs Programkontorets styrelse för beslut.som
Olika bestående från arbetsmarknadens ochexpertergrupper, parterav
andra organisationer, anlitas för rådgivande bedömning och urval av
projekt och andra aktiviteter.

Urvalet deltagare i praktik- och utbytesprogrammen genomgårav en
enklare och snabbare berednings- och beslutsprocess allaattgenom
beslut för dessa kan fattas Programkontoret. De transnatio-program av
nella aktiviteterna dock generelltär personalkrävande struktur-änmera
fondernas nationella Målt.ex.program som

Informationskanaler

Programkontoret informerar via nyhetsbrev, hemsida på Internet, samt
Specialtidningar med projektreportage och tryckta exempelsamlingar
med intressanta projekt. Under åren har nätverk för informations-
spridning byggts både nationell och internationellt, i första hand förupp
Sokrates och Leonardo da Vinci. Vidare anordnar kontoret ett stort
antal seminarier och konferenser.

Personal

Programkontoret har 90 anställda fram till år 2000. dessaAv arbetar
47,5 huvudsakligen med administrationen Mål 4 och 42,5personer av

med transnationella utvecklings- och utbytesprogram. Denpersoner
övervägande delen de Mål 4-anställda arbetar vid de regionala läns-av
kontoren.
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arbetsuppgifterNya

2000.med årochfrånarbetsuppgifterdelvisfårProgramkontoret nya
Mål kommer3utökade attdetochavslutasMålmed 4Arbetet nya
koncentrationdels motinnebärAMS. Dettaadministreras enav

ochtransnationelladetbetoningdelsutbildningsområdet, aven
uppdrag.Programkontoretiinternationella

SokratesutbildningsprogrammenÅr deockså2000 startar nya
förarbetsuppgifterdelmedförvilkaLeonardo II,och nyaen

uppdragiregeringenredanharProgramkontoretProgramkontoret. av
implementeringenoch startaförbereda dessa att avatt programnya

dem.
resultatvisaförstbörjaroch utbytesprogrammenUtvecklings- nu
medarbetetDärmed kan attaktiviteter.genomfördaantalfrån störreett

början.sinresultatsprida dessa ta
utökatdärförblirverksamhet ettProgramkontoretsfas i ar-En ny

olikafördemutnyttjaocherfarenheterdessasprida attmedbete att
rådgivning.typer av

Erfarenheter

motiveringarnabetonadesbildades 1995 attProgramkontoretRedan då
programkontorsamlatför ett var

kontorendahakundenenskilde ettför den attunderlättardetatt0
sig tillvändaatt

åstad-kontorendapåfleraadministration ettatt programavgenom0
synergieffekterkomma

byg-programkontor änsamlat attendahabilligareblirdet ettattatt0
enhetermindrefleraga upp

olikaför devärdmyndighetlämpligsaknadesdet programmen.att0

visade Program-1998Programkontoret attutvärderingStatskontorets
motiveringarna.ursprungligatill delevtkontoret upp

admi-svenskadenhuvuddelensamlaidénbedömerStatskontoret att avatt
organisation, etti pro-EU-programmennistrationen gemensamenav medsambandsfunktionenstyrkariktig. Dethar attgramkontor, varit är en

myndighet-hosliggerEU en -- fördelar sinhar klaraProgramkontoret samman-Svenska EU genom
programperiodkommande iinförhuvudinriktningEnhållna organisation.

ochoch attgemenskapsinitiativmål,antaletminska programEU är att
arbetsmark-ochutbildningsinriktadestarkare integreringuppnå aven uppfattarkommissionenochländerandraFleranadsinriktade program. modell.möjligframtidaSverigetillämpas iden organisation som ensom
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Svenska EU-programkontoret för utbildning och kompetensutveckling -En utvärdering, Statskontoret 1998:30

Mervärdeseffekter uppstår emellertid inte enbart för flera likartadeatt
verksamheter lokaliseras till och organisation. Men meden samma
denna grundförutsättning kan dessa uppstå aktivt arbete ochgenom en
organisation arbetet möjliggör korsbefruktning olikaav som en av pro-

och aktiviteter. Omfattningen synergieffekter mellan olikagram av
mål och initiativ. Särskild redovisning enligt regleringsbrevprogram,

för år 1999, Programkontoret, Dnr 9497-1999.

Verksamheten under 1998

Intresset för utveckla skola och arbetsliv medatt EU-stöd har varit0
mycket Programkontoret behandladestort. 30 000 ansökningarca

deltagande i EU-projekt. Den övervägande delen ansökning-om av
kom från små- och medelstora företag inom för Mål 4.arna ramen

Närmare 295 000 andel i Mål 4-företag med0 storpersoner, varav en
260 000 anställda, involverade i de EU:s utvecklingsprojekt, ut-var
byten och övriga, icke EU-prograrn Programkontoretsom svarar
för.
Ca 24 500 deltog aktivt i utbildningsprogrammen0 personer
Leonardo da Vinci och Sokrates, i5 300 gemenskapsinitiativenca
Adapt och Employment och 4 000 i övriga program.
Programkontoret 100 000 telefonsamtaltog över från anställ-emot0
da, töretag, organisationer, skolor och många andra intres-som var
serade delta i projekt med EU-stöd.att
Programkontoret sände 200 000 broschyrer, faktabladut och0 ca an-

informationsmaterial. Nyhetsbrevetnat gick till 2 000ut prenume-
varje månad. Fr.o.m.ranter 1999 distribueras nyhetsbrevet via
Hemsidan på Internet besöktese-post. 72 000 Talsvars-av personer.

servicen utnyttjades 2 000överav personer.
Programkontorets och projekt beskrevs i 2 tidnings-3000 program
artiklar i dagspress och fackpress.
Programkontoret ordnade och deltog i hundratals seminarier, konfe-0

informationsmöten och för inspireramässor andrarenser, att att vara
med i EU-samarbete och för sprida resultat utvecklingsarbetetatt av
i EU-projekten.
Programkontoret förstärkte sina nätverk regional, nationell och0
EU-nivå.
Programkontoret fick två uppdrag: Utveckling Breaking0 nya av
Barriers, utbytesprogram detett möjligt förgör arbetslösasom
ungdomar i Sverige, Storbritannien och Italien få praktik iatt



19och initiativ...Internationella102 program1999:SOU

ChanceSecondmedförsöksverksamhethemländervarandras samt
bl.a.förarbetsmarknadenpåinfinnaskall vägarSchool nyasom

baskunskaper.bristandemedungdomar

ingår iinitiativochProgram2.2 som

kommitténs Översyn

ErasmusSokrates2.2.1 -

tillsyftarDetutbildningsprogram.europeiskasamladeEU:sSokrates är
utbildningensförbättraochdimensioneneuropeiskafrämja denatt
medverkandemellansamarbetetdetsamtidigt uppmuntrarkvalitet som

samtidigtåtgärdermedlemsstaternaskompletterar somSokratesländer.
utbild-sinasuveränitetoch överförmedlemsstaternas egnaansvar

samarbetar1995startaderespekteras. Programmetningssystem som
natio-pålärandelivslångtfrämjasyfteVinci i ettLeonardo da attmed

SokratesavlösaskommerSokrateseuropeisk nivå. attnell och av
2000-2006.sjuårsperiodunderskall löpa ensom

utbildning. Pro-högreberörSokratesdeldenErasmus är somav
främjaförstödekonomisktdelsåtgärder, attinnehåller två engrammet

omfattarhögskolor,ochvid universitet ge-dimensioneuropeisk som
studentutbyte,organiserandelärarutbyte,kursutveckling, avmensam

förrörlighetförstipendierdelsTransfer SystemCreditEuropean m. m.,
deltagandestudier idel sina annatförläggaönskarstudenter avensom

universi-tilldirektkommissionensänds frånåtgärd 1Medlen förland.
nationelladefördelasåtgärd 2förmedlenmedanhögskolor,och avtet
nationelladenmedenlighethögskolor iochuniversitettillkontoren

överfö-påfinnsPlanerkommissionen. attgodkännasskallplan avsom
nationelladetilllärarutbyteförmedelfördelningföransvaret avra

åtgärd 2.understudentutbyteförmedlenpå sättkontoren somsamma
uppdragetHögskoleverket. I attmyndighetAdministrerande varaär

för programmetsingårmyndighetkoordinerande attnationell svara
univer-tillmedelfördelningförpolicyochSverigeigenomförande av

ochrådgivningsamordning,uppgifterhögskolorsitet och samt som
med dekontakterinnefattarUppdraget ävenutveckling programmet.av

i formbl.a.kommissionenochländerandrai avnationella kontoren
resultat.verksamhetensrapporteringochmöten om
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Målgrupp

Programmet för samtliga universitetär öppet och högskolor inom ut-
bildningssystemet, samtliga och samtliga nivåer tillämnen dok-upp

Varje universitet eller högskola erhåller inomtorsexamen. åtgärd 1 ett
ekonomiskt inomstöd för universitets- och högskoleavtal.ramen

Inom åtgärd 2 studenterna sändande universitet/högskola,utses av
liksom lärarna inom åtgärd Studentutbytet ska mellanutses 3vara
och 12 månader och minimibeloppet ska enligt reglerna 50vara euro

månad. tilldeladeDe medlen skulle inte räcka till för dettaper att ge
minimibelopp lärosätena hade högre utnyttjandegrad deänom en ca

de50% har för närvarande. Med anledning svenska studenter harattav
tillgång till studiemedel har Sverige i den nationella planen förklarat att
vi hellre mindre belopp till många studenter belopp tillän störreger
färre studenter.

Budget

Verksamhetsmedel Medlen för 1998/1999 års studentstipendier upp--
gick till 17 756 038 kronor och föruppgår 1999/2000 till 16 405 097
kronor.

Administrativa medel- Inom finns inga EU-medelprogrammet av-
för nationell administration. Högskoleverketssatta omkostnader för

Erasmus 300 000 kronor, exkl. utrustning och lokaler under 1998.var
Samma år genererade intäkterErasmus på 150 kronor000 kon-genom
ferensavgifter. Lönekostnader 080 kronor,1 000 inkl. lönebikost-var
nader.

Personal

Administrationen Erasmus på Högskoleverket har krävt hand-2,25av
läggartjänster. En 0,75 assistenttjänst gemensam för samtliga pro-
gram.

Informationskanaler

Universitet och högskolor i Sverige har Sokratesansvariga, vilka Hög-
skoleverket kontinuerligt informerar. Informationen till del istorges
elektronisk form, och den hemsidan,t.ex. tvåe-post samtgenom egna
gånger år vid konferenser. Information lämnasprogrammetper om
också till andra intressenter i samhället.
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Erfarenheter
deunder senastesättmycket gynnsamtutvecklats ettharErasmus

angelägenhettillstudentutbytesprogram, enfrån ettåren,fem att vara
och hög-universitetinomnivåerolikapåmänniskorolikamångaför

med,högskoloralla attförnödvändighet varablivitharskolor; Det en
begränsade. Det ärmedlenochkrävandeadministrationen äräven om

ochkvalitetshöjninginnebärakanErasmustydligare enockså attnu
uni-medkontakterderaspåverkaochlärosätenaforkvalitetsmätning

länder.europeiskaandraallaversitet i

Framtid

decentrali-ökadinnehållakommer attSokrates enErasmusdelen av
ansökning-ochlärarutbyteförmedelFördelningbesluten.sering avav

konto-nationelladepåläggas utkommerbesök attförberedandeomar
ren. vis-medräknafåratttrotsför Erasmus är manFramtiden gynnsam,

medpågår rättaattArbeteSokrates II.förekonominineddragningarsa
effektiviseringståndtillfå pro-och avhindrenbyråkratiska entill de

viktigtdet attnivånationell ärocheuropeiskpåbådeMengrammet.
godamedbrapå sätt,fungerar ettför Erasmusnationella kontoretdet

kunskapergodaochhögskolorna omochuniversitetenmedkontakter
villkor.högskoleutbildningens

Tempus2.2.2

högredenstärkasyfte är attfrämstaEU-programTempus är ett vars
högskoledelenÖsteuropa. Tempus är avochCentral-iutbildningen

förövergripandeEU:svilka programTacis, ärochPhareprogrammen
östeuropeiskaochcentral-deåteruppbyggnadsocialochekonomisk av

f.d.i deåterhämtningochreformeringekonomiskochPhareländerna
Tacis.MongolietochSovjetrepublikema

förläng-1990. ProgrammetministerrådEU:sProgrammet antogs av
andraII,1994-1998 Tempusperiodenför1993gångenförstades
1999gångentredjeochbisTempus1998-2000för1996gången

central-deomfattadeITempusIII.Tempus2000-2006periodenför
bisochTempusPhare-ländema. om-länderösteuropeiskaoch

delprogram.två separataTacis-ländemaochPharebåde genomfattar
EU-ansöktintePhare-länder omdeomfattar somIII treTempus

Makedonien samtochBosnien-HerzegovinaAlbanien,medlemskap
Tacis-ländema.de tretton
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Programmet stöder omstrukturering den högre utbildningen ien av
ÖsteuropaCentral- och för underlätta anpassningatt till marknads-en

ekonomi och sikt medlemskap i EU.ett Det prioriterar förändringen
undervisningsprogram reformering den högre utbildningensav samt av

institutioner i Phare och Tacis-ländema. Phare-ländema Bulgarien,är
Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien,
Tjeckien, Ungern, Albanien, Bosnien-Herzegovina och Makedonien
medan Tacis-ländema Armenien,är Azerbadjan, Vitryssland, Geor-
gien, Kazakstan, Kirgizien, Moldavien, Ryssland, Tadzjikistan, Turk-
menistan, Ukraina och Uzbekistan. Samarbetet sker främst i multilate-
rala nätverksprojekt där, förutom EU-ländema, följande 12 länder kan
deltaga med finansiering: Australien, Cypern, Island, Japan, Ka-egen
nada, Liechtenstein, Malta, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Turkiet och
USA. Minst två EU-länder skall representerade i varje projektvara som
normalt på 3 år.är

Den svenska delan Tempus-programmet administreras Hög-av av
skoleverket. I uppgiften nationellt programkontoratt ingårvara upp-
gifter samordning, rådgivning och utvecklingsom programmet, samtav
beslut fördelning svenska medel för stöd till projektdeltagandeom av
och kontaktresor. Uppdraget innefattar kontakter medäven de andra
nationella Tempuskontoren, kommissionen och European Training
Foundation i Turin.

Målgrupp

Programmet riktar sig främst till universitet och högskolor, i vissmen
mån till företagäven och andra organisationer.

Informationskanaler

Information från Högskoleverket Tempus går främst till de svenskaom
lärosätemas Tempusansvariga. Bl.a. genomförs årliga informations-
dagar. Högskoleverket bistår med stöd ochäven rådgivning till Tem-
pusprojekt.

Budget

Verksamhetsmedel: Det svenska anslaget för Tempus uppgår för hela
perioden 1990-1999 till 50 miljoner kronor, 5 miljonerca varav ca
kronor för 1999. T.o.m. den 31 augusti hade 1,2 miljoner kronor för-
brukats 1999 års medel. Enligt Högskoleverkets bedömning kommerav
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högsttilluppgå1999utgångenvidanslagetmedel påresterande av
verkethar2000-2002årenfårbudgetunderlagetIkronor.miljon1
kronormiljoneromfattande 5för Tempusanslagerhållahemställt att

Sve-2002.och2001för årenårkronormiljoner6,5och2000för år per
harprojektdessadelprojekt. Enalla%11deltagit i avrige har avca

sida.svenskfrånsamordnatsockså
för TempusanslagetpåOmkostnademamedel: varAdministrativa

årSamma1998.underlokalerochutrustningexkl.kronor,000400
konferensavgiñerintäkter upp-verksamheten somgenererade genom

inkl. löne-kronor,000540Lönekostnaderkronor.000till 50gick var
bikostnader.

Personal

0,75handläggartjänst. Enkrävt lharTempusAdministrationen av
program.samtligaförgemensamassistenttjänst

Erfarenheter
hög-stärktochutvecklatharframgångsrikt. DetvaritharProgrammet
varitÖsteuropa på sättochCentral- ett armarsiskoleinstitutioner som

med hög-projektmultilaterala3-åriganormaltGenomsvårt göra.att
landTacis-ellerPhare-ochEU-ländertvå ettminstfrånskolepartners

högredenförstärka ut-ochutvecklalyckatsårenhar Tempus genom
förändringbl.a.sketthar avländer. Deti dessa genombildningen

skapan-läroplaner,utvecklinghögskoleinstitutioner,påstrukturerna av
uppbyggandekontaktnätverk,individuellaoch avinstitutionellade av

bedrivainstitutionermellanbibliotek attochlaboratorier samt genom
personal.tekniskochlärarestudenter,utbyteett av

ämnesområdena naturveten-projekt inomflestahaft deharSverige
universitetsadministra-ochföretags-socialvetenskap,teknologi,skap,

LettlandEstland,harPhare-ländemamedicin. Av Tempustion samt
antalsärskilthaft stortprocentuellt settländervarit deLitauenoch som
län-exempel påandraoch Ungern ärTjeckienPolen,svenska partners.

svenskadeltarTotalt part-svenskaantal partners.harder stortettsom
uni-svenskaSamtligaPhare-ländema.13demed 12projekti avners

företagsvenskaantalochhögskolorsvenska ettantalversitet, stortett
Tacis-ländemaBeträffande Tempusprojekt.fleraellerdeltagit ihar ett

Ukraina, Ar-Ryssland,sigriktatfrämst motintressetsvenskadethar
Mongoliet.ochmenien
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Framtiden

Tempus kommerIII omfatta periodenatt 2000-2006. EU:s fokusering
kommer flyttas från Phare tillatt Tacis-ländema. Erfarenheter från
projekt inom Tempus Phare-ländema kommer tillvara iTempusatt tas
III. Målsättningen blir inte förbereda Tacis-ländemaatt för medlem-ett
skap i EU försöka stärkautan ochatt utveckla högskoleinstitutioner

sprida de resultatsamt att nått på högskolorna till andra delarman av
samhället i dessa länder. Målet också nå ochär vidmakthålla nivåatt en
på högskoleutbildningen bidrar till bättre samhällsutveckling.som en

2.2.3 Alfa, Samarbetsprogrammen EU-USA och
EU-Kanada, EU:s Medelhavssamarbete

Alfa EU:s förär samverkan med Latinamerika på utbildnings-program
området. Det ingår del samarbetsavtal för höjaett Syd-som en attav
amerikas kompetens inom bl.a. vetenskap och teknik. Deltagande sker i
nätverk med minst fem universitet från olika länder. Alfa innehåller
möjligheter för utbytesstudier på grundläggande-, och dokto-masters-,
randnivå. Beslut i 1994.programmet togsom mars

Samarbetsprogrammen E U- USA och E U-Kanada syftar till hittaatt
metoder förbättrar samarbetet inom högre utbildning och yrkesut-som
bildning. Programmen bedrivs i liten skala och stöder begränsatett an-
tal projekt inom forstartas multilaterat samarbete.som ett Detramen
riktar sig till universitet och utbildningsanordnare. Projekten skall inne-
hålla samarbetspartners stycken från skildasex tre europeiskavarav

och stycken frånstater skilda delstatertre i USA respektive provinser i
Kanada. Projekten kan gälla institutionell utveckling eller studentut-
byte. Beslut båda i slutet 1995.togsom programmen av

E U:s Medelhavssamarbete omfattar EU och de s.k. MEDl2-
länderna Medelhavet. Med-Campusrunt delområdeär inom dettaett

gäller universitet och högskolor. Syftetprogram främjasom är att
social och ekonomisk utveckling i de södra och Medel-östra
havsländema. Programmet startade 1992 och har flera likheter med
Tempus-programmet.

Ansökningar till dessa inlämnas direkttre till den Europe-program
iska kommissionen i Bryssel. Beträffande samarbetsprogrammen EU-
USA och EU-Kanada lämnar den amerikanska respektive kanadensiska
delen partnerskapen ansökningar i sinaseparata respektiveav hem-
länder.

Högskoleverket har informationsansvar förett de tre programmen.
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Målgrupper

dokto-ochgrundläggande-,påoch studenter masters-,UniversitetAlfa:
randnivå.

hög-Universitet,U-Kanada:och EUSAE U-Samarbetsprogrammen
yrkesutbildning.institutioner förskolor och

universitetsläraretjänstemän,Medelhavssamarbete: HögreE Uss
forskarstuderande.och

Informationskanaler

förmed-ochkommissionenEuropeiskadenfråninhämtasInformation
ochHögskoleverkets Pro-högskolor,universitet ochtilllas genom

informationskanaler.gramkontorets gängse

Budget

in-dennabudgeterade förmedelsärskildaVerksamhetsmedel: Inga är
formationsverksamhet.

kronor.114 000lönebikostnaderinkl.medel: Löner,Administrativa

Personal

0,75Endessaförhandläggartjänst tre0,25 ärEn program.gemensam
Högskolever-vidsamtligaför EU-programassistentjänst gemensam

ket.

Erfarenheter

visstinformationtilltillgånghögskoleverketAlfa harBeträffande om
EU-USAsamarbetsprogrammetuniversitet. Isvenskafråndeltagande

svenskatiodeltarEU-Kanadasamarbetsprogrammetoch ideltar fem
årensdeundergodkändablivit senastei projekt treuniversitet an-som

idessutomuniversitet ingår än ettsvenskasökningsomgångar. Tre mer
Uppsala treLantbruksuniversitet ifyrauniversitetLundsprojekt -

Medelhavs-Alfa och EU:stvå.universitet ProgrammenUppsalaoch
utvecklings-intressanthaHögskoleverketbedömssamarbete enav

potential.
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Framtid

Beslut Alfa ministerrådet i decembertogs 1998. Någonom av an-
sökningsomgång har inte utlysts. EU-kommissionenännu har meddelat
Högskoleverket information kommer sändas tillatt alla universitetatt

den tillgänglig. Beträffandenär är samarbetsprogrammen EU-USA och
EU-Kanada tyder alla uppgifter från EU-kommissionen på att pro-

kommer förlängas.attgrammen

2.2.4 Ungdom for Europa

Ungdom för Europa instrument for främjaär samarbetspolitikenett att
inom ungdomssektom. Programmet vänder sig till grupper av ung-
domar och ungdomsledare för aktiviteter utanför det formella utbild-
ningssystemet. Målet utveckla ungdomars erfarenheterär och kun-att
skaper kontakter med ungdomar från andra länder, främst i Eu-genom

Aktiviteter utvecklar ungdomsverksamheten på lokal nivåropa. som
och underlättar missgynnade ungdomars tillgång till programverk-som
samheten prioriteras. Programmet består fem delprogram,av varav
ungdomsutbyte for det delprogrammet.är största Där-grupper av unga

stöd till lokalautöver projektäven bygger på initi-ges som ungas egna
ativ, kontakter mellan ungdomsledare och beslutsfattare i ungdomsfrå-

för informations- och forskningsprojektsamt inom området. Stödgor,
kan till högst 50 projektkostnadema.procentges av

Ungdomsstyrelsen nationellt kontor administrerandeär myndighet
för i hög grad decentraliserat, dvs.programmet är de nationellasom
kontoren fattar beslut stöd i flertalet delprogrammen.om av

Målgrupp

Ungdomar mellan och15 25 år i EU- och EES-ländema ytterliga-samt
10 europeiska länder med vilka EU ingått associationsavtal. Projek-re

tansökningar inlämnas organisationer eller andra formerav av grupper
ungdomar.av
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Informationskanaler

informationenMycketkanaler.flertalskerInformation ett avgenom
mån-detinformationsverktyg;generellaUngdomstyrelsenssker genom

hemsida mäs-myndighetens samtBRUS,nyhetsbrevetatliga
verksamheterutåtriktadeandraochsor/seminarier/kommunbesök som

informations-särskiltfinnsgenomför. DärutöverUngdomsstyrelsen ett
vidarein-lokalanätverknr/årungdomsutbyte 6blad samt ett avom

st.ca 120formatörer

Budget

1995-förbudgetensammanlagda programmetVerksamhetsmedel: Den
kronormiljonereller 220svenska kronor,miljonerdrygt 10011999 är
natio-deungefär 67beslutasverksamhetsmedlen procentår. Av avper

kommissio-och 33%delprogramdecentraliseradenella kontoren av
decentraliseradeför dedelprogram. Inomcentraliserade ramennen

deår 1999. Ikronor426 000Sverige 5tilldeladesdelprogrammen ca
projektdet 55kommissionendirektstödbeviljatsprojekt varavsom

tilldela-projektår 1998. Dessadeltagare/projektpartnerssvenskamed
kronor.000des 6 250ca

enskil-detUngdomsutbyte, störstaärA1.delprogrammetInom som
harUngdomsstyrelsen,tilldirektansökningarfördelprogrammetda

under deansökningarbeviljade trerespektiveansökningarantalet se-
utveckling:följandehaftårennaste

beviljade%beviljadeansökningarProjektår
66%751151996
80%971221997
66%1021551998

harolika årenmellan de ut-princip konstantaibudgetmedlen varitDå
medelbeviljadeinneburitansökningarantal attmed ökatvecklingen ett

har minskat.projektper
administ-svenskauppgick1999stöd:medel/teknisktAdministrativa

42%kronor,100 000till 3förrationskostnader programmet cavarav
administ-demedfinansiering. AvnationellEU-medel och 58% varvar

lönebikostnader,personalkostnader, inkl.66%kostnadernarativa var
hyreskostnaderdatautrustning,kostnader resor,operativa möten,25%

inforrnationskostnader.och 9%
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Personal

Fyra heltidstjänster motsvarande 0,70 heltidstjänst församt av en
administrativ hantering. För koordinering och samordning de bådaav

Ungdom för Europa och Europeisk volontärtjänst avsättsprogrammen
motsvarande 0,80 heltidstjänst för förra0,50 det och 0,30av en varav
för det programmet.senare

Erfarenheter

Ungdomsstyrelsen nationellt kontoröver förtog ansvaret som
i juli 1996. Antalet svenska ansökningar har därefterprogrammet ökat

successivt och sökandetrycket i förhållande till utdelningsbara medel är
högt. Sverige har också väl uppnått målet minst tredjedelatt en av

skall gå till s.k. missgynnade ungdomsgrupper Sverigesresurserna
andel 40%. Totalt deltog underär år 1998 900 svenska1ca ca
ungdomar i projekt givits stöd programmet.som av

Utvärderingsmöten visar deltagarna generellt mycket nöjdaatt är
med sina utbyten och med det stöd de erhåller från det nationella konto-

Kritik riktas främst de centralt fastslagna administrativaret. regler-mot
inte minst ansöknings- och redovisningshandlingar.na,
På uppdrag kommissionen har europeisk utvärderingexternav en

genomförts de nationella kontorens administrera Ungdoms-sätt attav
Utvärderingen Ungdomsstyrelsen mycket bra be-ettprogrammen. ger

särskilt vad organisation, personalens kompetensnivå,tyg, infor-avser
mationsspridning och rådgivning.

Ungdomsstyrelsens erfarenheter det finns synergieffekterär att stora
mellan myndighetens lokala utvecklingsarbete och utvecklingen deav
två EU-programmen. Myndigheten ekonomiskt och kunskapsmäs-ger
sigt stöd till olika former lokalt utvecklingsarbete och har därigenomav
skapat kontaktnät med lokala ungdomsprojekt.ett lokalastort Det ut-
vecklingsarbetet viktig förutsättning för stimulerautgör deltagan-atten
de i EU-programmen, inte minst från de vanligtvis integrupper som
deltar i internationellt samarbete. EU-programmen i sin möjlig-turger
heter till erfarenheter från andra länder kan stärka det lokala ut-som
vecklingsarbetet.

Framtid

Ett på ungdomsområdet, Ungdom, har föreslagitsnytt ersättaprogram
Ungdom för Europa och Europeisk volontärtjänst. Målen för program-

utveckla interkulturellaär förståelse,met deras solidari-att ungas
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stärkaentreprenörsandaochinitiativfönnåga atttetskänsla, samt sam-
inne-kommerungdomssektom. Det attinom programmetarbetet nya

delpro-femoch beståtidigarede tvåhålla delar avprogrammenav
ungdomsinitiativ,volontärtjänst,ungdomsutbyte, gemensammagram;

stödåtgär-olika formerutbildningsprogrammenåtgärder med samt av
medkommer störstamajoritetenabsolutader. Den san-resursernaav

före-delprogrammen. Denförstnämndatvåtill deallokerasnolikhet att
i kom-och budgeten2000-2004 ärårprogramperioden 5slagna är

ståndpunktrådetsmiljoner Iförslagmissionens 600 gemensammaeuro.
miljoner Denbudget, 350begränsadföreslogsmaji 1999 euro.meren

kommissio-mellannågonstanshamnakan förväntasbudgetenslutliga
förväntasbeslutslutligtförslag.rådets Ett programmetoch omnens

2000.under våren år

volontärtjänstEuropeisk2.2.5

ungdomarenskildaungdomarförvolontärtjänstEuropeisk ger
land.projekt isamhällsnyttigtidelta annatmöjlighet ettettatt

förerfarenhetberikandedelsmålProgrammets är att en nyge
delspraktik,ochutbildningtillmöjlighetalternativungdomar som en

projekt volontäremai deutvecklingenlokalatill denbidragettge
sändande ochmellansamarbete ettbygger påProjektendeltar. ettett

enskildedenorganisationervanligtvisprojektmottagande samt
6-12längresåvälstöd tillinnehållervolontären. Programmet
inomvolontärtjänstmånaderveckor-3kortare 3månader som

uppföljnings-deltagarländema,utanförvolontärtjänstdeltagarländema,
tillStöd kanstödaktiviteter.olikavolontärtidenefterprojekt samt ges

projektkostnadema.högst 50 procent av
myndighetadministrerandekontornationelltUngdomsstyrelsen är

nationelladedvs.decentraliserat,gradi högför ärprogrammet som
delprogrammen.flertaletstöd ifattar beslutkontoren avom

Målgrupp

Island.ochEU-ländema Norgeioch årmellan 25Ungdomar 18 samt
projektsändanderespektivemottagandeIntresseanmälan inlämnas av

respektivestöd hosprojektenansökerkommitoch överensnär man
nationellt kontor.
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Informationskanaler

Information sker flertal kanaler. Mycket informationenettgenom av
sker Ungdomstyrelsens generella informationsverktyg; det mån-genom
atliga nyhetsbrevet BRUS, myndighetens hemsida mäs-samt
sor/seminarier/kommunbesök och andra utåtriktade verksamheter som
Ungdomsstyrelsen genomför. Därutöver finns särskilt informations-ett
blad ungdomsutbyte 6 nr/år nätverk lokala vidare-samt ettom av
informatörer ca 120 st.

Budget

Den sammanlagda budgeten för år drygt1999 200 mil-programmet är
joner kronor. verksamhetsmedlenAv beslutas ungefär 83 deprocent av
nationella kontoren decentraliserade delprogram och 17 procent av
kommissionen centraliserade delprogram. Inom för de decent-ramen
raliserade delprogrammen tilldelades Sverige 3 kronor750 000 årca
1999. Det saknas f.n. uppgifter från EU-kommissionen antaletom
svenska ungdomar deltagit i de centraliseradeprogrammetsom genom
delprogrammen.

Programmets ansökningsförfarande upplagt på sådantär sättett att
det inte meningsfullt analyseraär andelen beviljade ansökningar.att
Mottagande och sändande projekt skickar i första in intres-ett steg en
seanmälan och blir därefter granskade och godkända projekt. Försom
närvarande finns det 63 kommissionen godkända mottagandeav pro-
jekt och utländska75 volontärer har tjänstgjort hittills i Sverige under
programperioden fr.o.m. hösten 1998. På den sändande sidan har
Sverige för närvarande 50 sändande och hittills 75 svenska volontärer
har deltagit i volontärsverksamhet utomlands.

Administrativa medel/tekniskt stöd: 1999 uppgick svenska administ-
rationskostnader för Europeisk volontärtjänst till 1 620 000 kronor,

50% EU-medel och 50% nationell medfinansiering. Av dessavarav var
61% personalkostnader, inkl. lönebikostnader, 27% operativa kost-var

nader och 12% informationskostnader.

Personal

Handläggningen kräver 2,75 tjänster 0,40 heltidstjänst församt av en
administration. koordineringFör och samordning de bådaav program-

Ungdom för Europa och Europeisk volontärstjänst avsättsmen motsva-
rande 0,80 heltidstjänst 0,50 för det förra och 0,30 för detav en varav

programmet.senare
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Erfarenheter

pilotprojektföregicksstartades i juli 1998,Programmet ettavmen
varjetillgängliga förvolontärplatserunder Antalet1997-98. ärsom

ungdomarsvenskaAntaletbegränsade.land har varit mycket
liten erfarenhetSverige harhögt. Dådeltaintresserade äratt avav

intressefunnits begränsatinitialthar detvolontärtjänstarbete attett
sammanlagtår 1998Sverige harsändande projekt.delta t.0.m.som
lika mångaungefäroch tagitvolontärerskickat iväg drygt 100 emot

utländska volontärer.
nöjdamycketgenerelltdeltagarnaUtvärderingsmöten visar äratt

nationella konto-från detdet stöd de erhålleroch medmed sina utbyten
administrativa regler-centralt fastslagnafrämst deKritik riktas motret.

redovisningshandlingar.ochinte minst ansöknings-na,
utvärderingeuropeiskkommissionen haruppdragPå externenav
Ungdoms-administrerakontorensgenomförts de nationella sätt attav

mycket bra be-UngdomsstyrelsenUtvärderingen ettgerprogrammen.
kompetensnivå, infor-personalensorganisation,vadsärskilttyg, avser

rådgivning.mationsspridning och
synergieffekterdet finnserfarenheterUngdomsstyrelsens är storaatt

deutvecklingenutvecklingsarbete ochlokalamyndighetensmellan av
och kunskapsmäs-ekonomisktMyndighetentvå EU-programmen. ger
och har därigenomutvecklingsarbeteformer lokaltsigt stöd till olika av

lokalaungdomsprojekt.med lokala Detkontaktnätskapat ut-ett stort
deltagan-för stimuleraviktig förutsättningvecklingsarbetet utgör atten

vanligtvis intedeinte minst frånide EU-programmen, somgrupper
möjlig-i sininternationellt samarbete. EU-programmendeltar i turger

det lokalakan stärkafrån andra ländererfarenheterheter till ut-som
vecklingsarbetet.

Framtid

föreslagitsharUngdom,ungdomsområdet,på ersättaEtt nytt program
förMålenvolontärtjänst.och EuropeiskUngdom för Europa program-

solidari-förståelse, derasinterkulturellautvecklaärmet att ungas
stärkaentreprenörsandaochinitiativfönnågatetskänsla, attsamt sam-

inne-kommerungdomssektom. Detarbetet inom attprogrammetnya
fem delpro-och beståtvå tidigarehålla delar de avprogrammenav

ungdomsinitiativ,volontärtjänst,ungdomsutbyte, gemensammagram;
stödåtgär-olika formerutbildningsprogrammenåtgärder med samt av

medkommermajoritetenabsoluta störstader. Den san-av resurserna
före-förstnämnda delprogrammen. Dentill de tvånolikhet allokerasatt
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slagna programperioden år 2000-20045 och budgeten i kom-är är
missionens förslag miljoner600 I rådets ståndpunktecu. gemensamma
i maj föreslogs1999 begränsad budget, 350 miljoner Denen mer euro.
slutliga budgeten kan förväntas hamna någonstans mellan kommissio-

och rådets förslag. slutligtEtt beslut förväntasprogrammetnens om
under våren år 2000.

2.2.6 Skolverkets stipendier och bidrag

Skolverket anvisas i regleringsbrev medel fördela till skolor för in-att
ternationella kontakter i enlighet med förordningen SKOLF S 1993: 17.

Med utgångspunkt i förordningen beslutar Skolverket specifikaom
kriterier och riktlinjer för beviljande medel. I dessa priorite-görsav
ringar avseende skolforrner, utbytesländer, geografisk spridning och
långsiktigt arbete. Prioriteringama samordnade med generella natio-är
nella prioriteringar avseende skolutveckling.

Stipendier och bidrag fem olika slag:är av

Stipendier för främja internationella kontakter utgår för besök vidatt
motsvarande utländsk verksamhet för planera olika formeratt ut-av
byten. Syftet möjliggöra etablerandet kontakter kan le-är att av som
da till långsiktigt internationellt samarbete. Ansökning kan ske vid

fastatvå tillfällen år.per
Bidrag till huvudmän för utvecklingsarbete syftar till medattsom
hjälp internationella kontakter förverkliga de mål iav som anges
läroplanema ska främja uppbyggnad och utveckling kontakterav

elev-, bam- och läramtbyten. Två fasta ansökningstillfällengenom
per ar.
Stipendier för aktivt deltagande i konferenser utomlands ska ge
möjligheter till erfarenhetsutbyte och kontaktskapande utomlands.
Sökande ska medverka i konferenser med presentation elleregen
föredragning. Ansökningar beviljas löpande under året.

4. Bidrag för extraundervisning i svenska för elever från utlandet ska
underlätta för svenska gymnasieskolor erbjuda undervis-att extra
ning i svenska till utbytesstuderande från utlandet itas emotsom
svenska skolor under läs- eller kalenderår. fastaTvå ansöknings-ett
tillfällen år.per
Bidrag till skolhuvudmän för fortbildning lärare för undervisningav
i olika på språk svenska löpandeämnen under åretänannat ges
såväl till lärare vill språkutbilda sig till språklärare villsom som som
integrera det undervisningsspråket i andra ämnen.egna
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Målgrupp

målgruppenoch 5stipendiema 3 ärskolhuvudmän. FörochSkolor
under 2skolledare. Bidragenförskolaochpersonal i skola samt avser

skolhuvud-detelevmedverkan,och ärpersonal-med ävenprojekt om
sökainteEnskilda elever kanmedel.beviljassöker ochmännen som

Skolverket.medel frånnågra

Informationskanaler

hemsidanyhetsbrev,kanaler;reguljäravia sinainformerarSkolverket
i lärartid-skerAnnonseringtidningar.iförekommande falloch i egna

dyl.nyhetsbrevkanaler;via sinainformerarInstitutetSvenskaningar. o

Budget

stipendie/bidragstyp:Verksamhetsmedel under 1999 per

sammanlagtbeviljatsansökningar har 171inkomna563Av
kronor.837 0005

kronor.sammanlagt 530 000beviljats 5har 99ansökningarAv 2342.
sammanlagtbeviljatsansökningar har 42hittills inkomna281Av

kronor.446 000
000 kronor.sammanlagt 183beviljatshar 26ansökningar35Av

sammanlagtbeviljatsansökningar har 28inkomnahittillsAv 52
kronor.000281

för ad-InstitutetSvenskaersättning tillbestårmedelAdministrativa av
underoch uppgåravtali särskiltReglerasministration bidragen l-3.av

administrati-Skolverketsberäknaskronor.till 000 Därutöver1999 370
86,4%kronor,000uppgå till 441 ut-under 1999kostnader varavva

förvalt-övriga%lönebikostnader och 13,6inkl.lönekostnader,gjorde
ningskostnader.

Personal

förövergripandeharpersonal samt-Skolverkets behov ansvarsomav
informerarochbidragen 4administrerarstipendierbidrag ochliga

tilluppgåruppföljningargrundläggandestipendier ochsamtliga görom
heltidstjänst.motsvarande 0,80 av en

19-16712
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Erfarenheter

Skolverket har fördelat medel för internationella kontakter sedan 1993.
har konstantDet åren varit intresse för utbyte medett stortgenom

Västeuropa. Antalet ansökningar har förhållandevisockså varit kon-
åren, liksom fördelningen olikapå stipendier/bidrag.överstant typer av

Handläggaren bedömer dock kvaliteten på projektansökningamaatt
ökat. Den utformning stipendier och bidrag används är ettav som nu
resultat gjorda erfarenheter intresserade skolor kan i inled-ettav -
ningsskede åka iväg och knyta kontakter med hjälp stipendium.ettav
Därefter kan utbyte planeras och genomföras med stöd bidragett av
från Skolverket. organisation bedömtsDenna har den bästa vägenvara

nå målet långsiktiga initiativ på skolnivå. Skolverkets kriterier föratt
fördelning medel hafthar visst genomslag inte i den gradänav om som

kanske skulle önska. för internationellaIntresset kontakter varierarman
beroende på skolform och geografiska förutsättningar.

vanligasteDe orsakerna till avslag på ansökningar tänktaär att pro-
jekt/resor inte stipendiemas/bidragens syfte. kan sigDetmotsvarar röra

lärarfortbildning, konferensdeltagande i passiv meningom ren om mer
eller projekt andra anledning inte bedöms realistiskaom som av som
utifrån angivna kriterier. Vidare avslås projekt där huvudmannen inte

stipulerat ekonomiskt för minst hälften projektkostnader-tar ansvar av
liksom projekt finansieras exempelvis via EU-medel.na, som

Framtid

I regeringens utvecklingsplan internationalisering och inter-attanges
nationella kontakter ska möjlighet för alla skolor och elever.vara en

kräverDetta exempelvis bidrag och stipendier blir reell möjlighetatt en
för fler kommuner och skolor idag. nå dessa målgrupperFörän att nya
krävs utvecklade infonnationsinsatser, också ökat stöd till lokalmen
skolutveckling. Enligt Skolverket har samlad förstrategi skolut-en
veckling där flera styrmedel utnyttjas för nå prioriterade mål störstatt
möjlighet nå framgång. Ekonomiskt stöd till skolors internationellaatt
kontakter bör med detta kompletteras med andra utvecklingsin-synsätt

för bästanå resultat.satser att
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närliggandeBeskrivning2.3 programav

initiativoch

lämnavaltkommitténinitiativ attellerredovisasHär somprogram
vivillprogramutbudetorienteraanalys. Försinutanför att om

initiativ.ochnärliggandei dessainnehålletbeskrivaemellertid program
fullständig.anspråk påinteGenomgången attgör vara

Utbildningsområdet2.3.1

besluts-föravseddinformationför utbytenätverkEurydice. EU:s av
ochsamlaHuvudsyftetutbildningsområdet. är att upp-inomfattare

Därutöverutbildningssystem.ländernasolikadeinformationdatera om
analyser upprättan-spridningenoch samtgenomförandetstödjer EU av

delSverige nätver-utbildningsområdet. ärinomdatabaserde avenav
Utbild-ifråndirektskötsverksamhetenoperativasedan 1994. Denket

ningsdepartementet.
överenskommelserharSverigepraktikutbytesavtal:Internationella

praktikanter.utbyteSchweizochLitauenLettland,Estland,med avom
UtlandArbetsförmedlingarolikafyra 4skötautbytenDessa av

utbytesaktivitetemasköterStockholmiUtlandUtland. AFAF som
olikamedsamarbete partners,också,förmedlarSchweizmed genom

baltiskaför degällerreglerSkildaoch USA.Kanadaipraktikplatser
Beträffandeländerna.andradeochför treländerna ettvartsamt av

praktikanterförochår30åldersgränsendenKanada som reserövreär
år.35högsåtill USA sompass

ländernaoch imellan SverigesamarbeteochutbyteförProgram
förMedlenområdet.Östeuropa akademiska ut-detpåochCentral-

kunskapsöver-projektför röravseddavecklingssamarbetet är som
Estland,närområdeSverigesmedsamarbetePrioritetföring. ges

Kaliningrad.inkl.RysslandnordvästraochPolenLitauen,Lettland,
olikafleraadministrerauppdragiharInstitutet att programSvenska

samarbete.för dettainom ramen
s.k.detocksåadministrerarInstitutetSvenskaVisbyprogrammet.

Öster-Sverige ochmellanutbytetillstödVisbyprograrnmet är ettsom
kul-ochförvaltningoffentlignäringsliv,vetenskap,inomsjöländema

Östersjöländema i dettaMedinformationssektom.och sam-avsestur-
staden Peters-Sztryskadenländernanämndade samtmanhang ovan

ochArchangelskNovgorod,Pskov,Leningrad,länenryskaoch deburg
Karelen.republikenMurmansk samt
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Uppsala stipendier för skolansuniversitets internationalisering.
Pädagogischer Ausstauschdienst PAD i Bonn erbjöd Tyskagenom
Ambassaden i Stockholm stipendier1999 antal tilläven ettsommaren
svenska elever läser tyska i gymnasieskolans årskurssom
Fortbildningsavdelningen vid Uppsala universitet har fått i uppdrag att
tillsammans med Fachberaterverksamheten i Sverige Goethe-och
institutet i Stockholm informera och stipen-programmet utseom
diatema.

EUROPASS-utbildning. För främja europeiska banoratt
European pathways för varvad utbildning, däribland lärlingsutbild-
ning har beslut fattats införa gemenskapsintyg,Eur0pass föratt ettom
utbildning. Detta intyg ska omfatta de perioder yrkesutbildningav som

fullgör i medlemsstat den där utbildningenänen person annan
europeiska utbildningsbanor huvudsakligen Av Europassetäger rum.
ska framgå de kvalitetsprinciper gäller för deäven gemensamma som
europeiska utbildningsbanoma. Syftet med införandet detta Euro-av

det skall leda till ökad öppenhet och inbördes samordningär attpass en
mellan de olika yrkesutbildningsaktörema och därmed stödutgöra ett
på gemenskapsnivå till genomförandet politiken för yrkesutbildning.av
Prograrnkontoret har fått i uppdrag i samarbete med berördanäraatt
myndigheter vidta förberedande åtgärder nödvändiga förär attsom
säkerställa genomförandet denna åtgärd. Programkontoret har ocksåav
i uppdrag den oktober1 1999 till regeringen lägga förslagatt senast om
lämplig värdmyndighet för Europass-utbildningen.

Validering utländsk yrkeskompetens. december överläm-I 1998av
nades till utbildningsministem SOU 1998:165 hurrapport ut-en om
ländsk yrkeskompetens ska bedömas och dokumenteras. Organisatio-

för valideringen föreslås bestå dels regionalt, dels centraltett ettnen av
utvärderingsorgan. Enligt direktiven skall det knytas till be-senare en
frntlig myndighet. Utredaren föreslår "motAMS, bakgrundatt attav
myndigheten ingår i central/regional organisation och den rollen nya

myndigheten få regeringens tillväxt- och syssel-väntassom genom nya
sättningspolitik, får detta uppdrag

Samarbetsprogram högre utbildning mellan ochEU Kina. Pro-om
del i strategi förEU:s bygga relationernaär medgrammet atten upp

Kina. Programmet startade och1996 pågår utgången år 2001.t.o.m. av
kinesiskaCa 125 forskare år möjlighet studera medämnenattper ges

anknytning till EU EG-rätt, europeisk integrationshistoria, regional-
politik etc.. handfullEn europeiska professorer möjlighet attges resa
till Kina för bidra till utvecklingen kinesiska universitetsinstitu-att av
tioner. europeiskaDen kommissionen har lagt genomförandetut av
detta uppdrag på det s.k. Utrecht-nätverket, består universi-15som av

i samarbete med universitetet i Lund.tet,
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harutveckling. ProgrammetochforskningförEUss ramprogram
konkurrenskraft, exploateraindustriellaförbättra Europasmål attsom

behovsamhälletstillfredsställafördelarmarknadensinre samt avden
femtelivskvalitet. Detförbättradutveckling ochhållbar rampro-en
Särskilda insat-period.årsfyraomfattarstartade 1999 engrammet som

företag.medelstoraochsmå-deltagandetstödjaförgörs att avser
ideltagandetsvenskaför detsamordnandeEU/FoU-rådet är organ

FoU-program.EU:s
samarbetethar1995,inleddBarcelonaprocessen,förInom ramen

ochkulturforskning,utbildning,övrigomfattatillutvidgats ävenatt
idialogeuro-islamskprioriteratsida harsvenskmedia. Från enman

myndighetsvenskförståelse. Ingenömsesidigbättreskapasyfte att
frågor.dessadrivaha utsetts attsynes

Ungdomsornrådet2.3.2

ungdomssamarbe-nordisktförstödordningarministerrådetsNordiska
demellanungdomsutbytetillmedelfördelarminsterrådetNordiskate.

tillbidragomfattarStödetstödordningar.s.k.ländernanordiska genom
natio-mellanprojekttillsamarbete,organisatorisktsåväl gemensamma

samarbete.regionaltochlokalttillungdomsorganisationer ochnella
ungdomskommittén.NordiskaadministrerasStödordningama av

utvecklingspro-ochutbildnings-YouthWorldSWY-Sweden är ett
för in-bakom. DetSida stårvia är ettregeringen programsomgram

utveckling,internationellochlokalpåbaseradutbildning,formell som
ungdomar-deltagandeoch år. De23mellan 17ungdomarsig tillriktar

tillförlagdtidenhälften ettärmånader,sjufår under avvaravcana
utvecklingsarbete. Programmetmedjobbapåutvecklingsland, attprova

Ungdomsutbyte.InternationelltförCentrumsköts CIUav -
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påsamrådochstrukturNuvarande3

myndighetsområdet

på detuppdragmål ochMyndigheternas3.1

områdetinternationella

mellanansvarsfördelningenbefintligadenuppfattningFör att omge en
beskrivningkortfattadkapiteli dettavimyndigheterna myn-avenger
området.internationellapå detuppdragochmåldigheternas

ProgramkontoretSvenska EUl3
.

uppdragMål och

ochutbildningförProgramkontoretProgramkontoretSvenska EU
EU-för deenhetkoordinerandenationellkompetensutveckling utgör

regeringenandraochdelar EU-programeller somprogramavprogram
andrasinpådärutöverhar rättProgramkontoret att tabestämmer. upp-

drag.
Utbildnings-hand, fråni förstauppdrag,har iProgramkontoret

kommissionenEuropeiska attochNäringsdepartementetdepartementet,
antal EU-program,föraochsamordnamöjligt ut etteffektivtså som

internationellaandraantalsamt ett program.
enligtmålövergripande är,ProgramkontoretsSvenska EU nuvaran-

regleringsbrev,de att

inommobilitetochutvecklingsprocesserstödjaochfrämjaaktivt0
förinomkompetensutvecklingochutbildning europasam-ramen

arbetet,
organisationerochföretagskolor,svenskamedverka tillaktivt att0

möjligheterolikadetillvarataförutsättningarmöjligabästa attges
kompetensutvecklingochutbildninginomeuropasamarbetetsom

erbjuder,
inomochSverige EUmellansambandsorganisationverka om-som0

kompetensutveckling.ochutbildningrådena



02Nuvarande struktur och samråd myndighetsområdet SOU 1999: l40

sektorsmyndighetemaProgramkontoret har i förhållande till de svenska
specialist-speciell funktion. uppgift primärtKontoret är att enen vara

kompetensut-myndighet för internationella frågor inom utbildning och
veckling. innebärDetta

dels administrera internationella både vad detde olikaatt programmen,
det kommer Sverigegäller utveckling och utbyte, på sådant sätt attett

och svenska myndigheter till godo,

framdels för erfarenheter och information kommeratt att somsvara
och berör sektorsmyndighetemasProgramkontorets arbetegenom som

adekvatnationella delges sektorsmyndighetema på sätt,ettansvar

vad det gäller specia-dels för sektorsmyndighetemaatt vara en resurs
listkunskaper inom Programkontorets internationella ansvarsområde.

myndigheter det i första hand gäller Skolverket, Högskole-De ärsom
arbetslivsforskningArbetslivsinstitutet, Rådet för ochverket, AMS,

finnsdessa myndigheter företrädda iUngdomsstyrelsen. Samtliga av
innehas ordförandeposten i Skol-rådgivande nämnder.PK:s Dessutom

för och i Kompetensnämnden chefennämnden chefen Skolverketav av
för AMS.

Högskoleverket1

Mål och uppdrag

instruktion övergripande sektorsanvarHögskoleverket har enligt sin ett
för universitet högskolor andra utbildningar på eftergymnasialoch samt

och utvärdera utbildning, forskningnivå. Verket skall därvid följa upp
beaktandeoch det konstnärliga utvecklingsarbetet högskolan medinom

kompetensbehov.samhällets och arbetslivets utvecklings- ochav
för internationella verksam-Högskoleverkets övergripande mål den

heten bevaka förhållanden och tendenser internationellt ärär att som av
betydelse för högskolans verksamhet.

nationell koordine-uppdraget ligger därutöver, förutomI att vara
utländskrande enhet för vissa för bedömningEU-program, att avsvara

EG-direktivhögre utbildning, informationscentrum för vissasamt vara
Bedömningömsesidiga erkärmanden examina. Programmet avom av

Nationalutländsk högre utbildning knutet till Naric/Enic-systemetär
resepktiveAcademic Recognition Information för EuropeanCentre EU

MobilityNational Information for Academic Recognition andCentre
för Europarådet inom och tillämpar metodikoch Unesco Europa som
utvecklas utländska kollegor. Erkäxmadei samarbete mednära stu-av
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Naric-studentutbytet ochförutsättning förutomlandsdieperioder är en
Sokratesprogrammet.delfunktionen är aven

Ungdomsstyrelsen1.3

uppdragochMål

ungdomsfrå-förförvaltningsmyndighetcentralUngdomsstyrelsen är
enhe-femuppdelade påvilkaanställdahar 35 ärMyndigheten cagor.

intematio-informationsenhetenochutvecklings-utrednings-, samtter;
för år 1999budgetpropositionenenheten. Iadministrativaochnella

nivå-tvåverksamhet iUngdomsstyrelsensförmålen1998/99: l anges
effektrnålövergripandehar tvâMyndigheten :er.

för ungdomar,levnadsvillkorfrämja godaatt0
samhällsutvecklingen.idelaktighetungdomarsstärkaatt0

mål:specificeradefyraeffektmålendelSom merangesav

villkor,situation ochungdomarssamhälletikunskapenökaatt om0
ungdomsorgani-tillbidragetstatligamed detmålenförverka attatt0

uppnås,sationema
ungdoms-iutvecklingsarbetelokaltregionalt ochcentralt,stödjaatt0

inflytande,ungdomarsbetoning påmedfrågor
europeisktnordiskt,olika formerdeltagande isvensktfrämjaatt av0

kunskapsutbyte.erfarenhets- ochinternationelltoch övrigt

också1999för budgetåretregleringsbrevUngdomsstyrelsensI anges
stärkaochutvecklamedverka tillskallUngdomsstyrelsen att sam-att

sammanhanginternationellaandrai ochungdomsfrågor EUiarbetet
ungdomspolitiken.förriktlinjernanationelladeutifrån

riksdagen, Påtillpropositioni majöverlämnadeRegeringen en
redovisadevilkeni1998/992115,villkor Prop.ungdomars enman

områdenvilken fyrainomiungdomsfrågor EU,förstrategisvensk
prioriterades:

ungdomsarbetslöshet,insatser mot
inom EU,delaktighetinflytande ochungdomars

ungdomsutbyten,
förmåner.utnyttjarinte EU:sidagungdomar som0

ochungdomspolitikenmål förocksåföreslåspropositionI nyasamma
uppföljningochgenomförandeiUngdomsstyrelsenroll förstärkt aven

övergri-gällandededärRegeringen aviserarungdomspolitiken. att nu

19-16713
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pande målen för myndigheten bör revideras i enlighet med propositio-
intentioner.nens

Skolverket1

Mål och uppdrag

Skolverket nationell sektorsmyndighet för barnomsorg och skola.är
Verket skall uppföljning, utvärdering, tillsyn och kvalitets-genom
granskning utvecklingsinsatser verka for sektorns mål ochsamt att
riktlinjer förverkligas. enlighet med nationellaI mål Skolverketsär ut-
vecklingsinsatser riktade skolhuvudmän och skolor. läroplanemaImot
finns angivet riktlinjer förmål och skolans internationalisering avseen-

de frivilligade såväl obligatoriska skolfonnema. Så läropla-som som
mål uttryckta Skolverket sitt avseende intematio-ärnemas ser ansvar

nalisering i första hand på huvudmanna- och skolnivå.
samtliga Skolverkets finansiella styrmedel bidraFör målet tillär att

nationell skolutveckling. Skolverkets internationella stipendierFör och
bidrag det övergripande målet stödja verksamhet in-är att som genom
ternationella kontakter förverkligar läroplanemas mål.

regleringsbrevet för budgetåret Skolverket i uppdragI 1999 attges
följa och kartlägga hur skolsamarbetet inom påverkat svensk skol-EU
utveckling och i samråd med Svenska Programkontoret bl.a.EU vär-
dera det finns behov informationsinsatser."om av

Befintliga sarnrådsorgan3.2

det ingårDå i kommitténs uppdrag redovisa hur kontakter ochatt sam-
råd bör etableras här beskrivning hur det i dag.utges en av ser

Utbildningsområdet3.2. 1

Svenska Programkontoret har rådgivande nämnder, förEU två en
kompetensutveckling och för skola och ungdomsfrågor i vilka be-en
rörda organisationer och på arbetsmarknaden ingår. Såvälparterna
Högskoleverket Skolverket och Ungdomsstyrelsen ingår i dessasom

finns därutöver särskild samrådsgrupp mellan dessaDetgrupper. en
myndigheter. Programkontoret, Skolverket och Ungdomsstyrelsen in-
går i övervakningskommittén för gemenskapsinitiativen Adaptäven
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Il
ingår därutövermyndigheternaförst nämndatvåoch Employment. De

för Målövervakningskommittén 4.iäven
SkolverketHögskoleverket ochProgramkontoret,Vidare är repre-

för EU-frågor.arbetsgruppi Utbildningsdepartementetssenterade
europeisktforkommitténidärutöverSkolverket ettär representerat

nätverk inomochantal arbetsgrupperiskoldatanät ett stortsamt ramen
genomför Skolver-med SidaTillsammanssamarbetet.för det nordiska
internationella frå-kringnätverksträffar för skolorkonferenser ochket

OECD-samarbetet.projekt inomomfattandeVerket har ävengor.

Ungdomsornrådet3.2.2

för europeiskaarbetsgruppsärskildregeringskansliet finnsInom en
ochberörda departementvilken såväliungdomsfrågor Cl996:B,

ochungdomarför målgruppenmyndigheter representanter ung-som
biståsyfterepresenterade. Arbetsgruppensdomsledare finns är att rege-

inomungdomsfrågorståndpunkter isvenskai beredningenringen av
Ungdomsstyrelsen och Pro-finnsdennaoch Europarådet. IEU grupp

representerade.gramkontoret
intematio-förrådgivande referensgruppUngdomsstyrelsen har en

förfrån målgruppen EU-bestårnellt samarbete representantersom av
syfteProgramkontoret. Gruppensfrån är attsamt varaprogrammen

handläggning interna-myndighetensrådgivande i frågor berör avsom
påde tvåungdomsfrågor, inte minst EU-programmentionella ung-

domsområdet.
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Analys4

fördelar ochtänkbaraformanalys igenomförskapitelI detta aven
kon-i formsamordningmed ökadnackdelar enavprogrammenaven

specialistmyndighet.tillcentration en
sådanförtalargenerellabeskrivs deInledningsvis argument ensom

förtalarde programansvaretrespektivesamordning attargument som
utgångspunkt i demedhar vi,Däreftersektorsmyndighetema.ligger på

förtalarantallyft fram attenskilda argumentett somprogrammen,
deProgramkontorettill argumentflyttas samtprogramansvaret som

sektorsmyndighetema.kvar påde liggerförtalar attsom

ökadmednackdelarochFördelar4.1 en

initiativochsamordning programav

flertal EU-koncentrationsamordning ettförArgument avgenomen
specialistmyndighet:initiativ tillandraoch enprogram

huvuddelenin tilldörrerbjudsKundperspektivet. Intressenterna en0
och utbyten.utbildningföroch andraEU:s programprogramav

början.frånkommaför intressentema rättdet enkeltDet attgör
vilkettakundergeneralistkunskapSpecialist- och sammasamsas0
olikamellan desamordningöverblick ochgodmedtillsammans en

och erfa-informations-bredförutsättningar för enprogrammen ger
Europeiskaoch denländerandramedsamarbetetrenhetsbas både i

kommissionen.
tillhanda-kanmöjligheterallaSpecialinfonnation presenterarsom0

målgrupperolikahållas oavsett program.
effektensamladesprida denkunnaförmöjligheterskaparDet att0

inomflertalfrån EU-programresultatidéer och ett samma om-av
råde.

organisation hariliknande ettsamla mångaGenom att program en0
sårbart förmindreblirbyggtsadministrativtsäkert system somupp,

störningar.tillfälliga
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Effektivare och billigare administration data-0 genom gemensamma
baser, växel, ekonomihantering, Vaktmästeri m.m.

Argument för för internationella ochatt ini-programansvaret program
tiativ ligger på sektorsmyndighetema:

Genom samordning den nationella och internationella politi-0 en av
ken inom varje politikområde.
Betydelsen de myndigheter har det nationella utveck-att0 av som
Iingsansvaret har avgörande inflytande de internationellaett över
programmen.

förAnsvaret de internationella har positiv påverkan0 programmen en
på det nationella arbetet.
Sektorsmyndighetemas goda kärmedom målgruppema och väl0 om
utbyggda inomnätverk sina respektive områden.

4.1.1 Erasmus, Alfa,Tempus, Samarbetsprogram
EU-USA och EU-Kanada EU:ssamt

Medelhavssamarbete

Tänkbara värdmyndigheter

Högskoleverket eller Svenska EU Programkontoret

förArgument ska ligga på Programkontoret:att programansvaret

Intressentema behöver enbart vända sig till myndighet för0 atten
kunna erhålla ekonomiskt stöd till EU-programmen inom
utbildningsområdet, vilket skapar bättre överblick och underlättaren
arbetet för de enskilda universiteten och högskolorna.

skapar förutsättningarDet för ökad samverkan mellan högre0 ut-en
bildning, skola, yrkesutbildning och arbetsliv.
Mervärdeseffekter uppstår mellan dessa och de delar0 program av
Leonardo da Vinci riktar sig den högre utbildningen.motsom

kompletterarErasmus övriga delar Sokrates redan ligger på0 av som
Programkontoret, medan samarbetsprogrammen EU-USA och EU-
Kanada myndighet det fulla för dessaansvaretger en program.
Tempus naturlig fortsättningär kontorets östeuropauppdrag,en av

vilket redan upparbetade kontakter finns med Europeangenom
Training Foundation i Turin. Alfa och Medelhavssamarbetet place-

i bra utvecklingsmiljö.ras en
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redanprogramkontoretoch nätverkkontakterutveckladeDe som
såvälmedlemsländernakommissionen ochEuropeiskahar inom den

ansökarländema.som
SkolverketsochProgramkontoretserfarenheternagodaDe sam-av

Leonardo daochSokratesutbildningsprogrammenbeträffadearbete
Programkontoretmellanmotsvarandeutvecklas påVinci bör sätt

och Högskoleverket.
organisation hariliknande ettsamla mångaGenom att enprogram

sårbart förmindreblirbyggtsadministrativtsäkert system upp, som
störningar.tillfälliga

Högskoleverket:ligga påskaförArgument programansvaretatt

utvecklings-nationellaHögskoleverketsmellansambandstarktEtt
internationellaoch den programmen.ansvar

läro-och kännedomkontaktytanaturligaHögskoleverkets mot om
och vicesätema versa.

bådenätverkbredaEU-programverksamhetenMedverkan i ger
internationellt.nationellt och

goda kun-förutsätterutbildningför högreför EU-programAnsvaret
högskoleområ-påutvecklingenochhögskolefrågorskaper omom

det.
Högskoleverketsochför ErasmusmellanKopplingen ansvaret upp-

Naric/Enic.beträffandegift

Ungdom4.1.2

värdmyndigheterTänkbara

ProgramkontoretSvenska EUUngdomsstyrelsen eller

Programkontoret:ska ligga påförArgument programansvaretatt

utbildninginformellformell ochförsamordningEn programmenav
ligger underallaUngdomVinci ochLeonardo daSokrates, som--

förplanerardäri Bryssel,generaldirektorat ett gemen-mansamma
för dessastödkontorteknisktsamt program.

och andraUngdommellanockså nåsMervärdeseffekter kan pro-
finns på Pro-ungdomsutbytet-gällerminst detinte när somgram -

Barriers.och BreakingInterpraktikgramkontoret, t.ex.
ungdomsprogrammen.marknadsföringenanvändas iSkolan kan av

ungdoms-ochtill skolanrådgivningochVid information
fördeldetenskilda ungdomar,tillocksåorganisationema, är enmen

samlade.och ungdomsprogrammen ärutbytesprogrammenatt
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Statskontorets utvärdering rekommenderar utökatett0 som program-
utbud vid Programkontoret.

Argument för ska ligga på Ungdomsstyrelsen:att programansvaret

angelägetDet ha samordning mellan utvecklingenär näraatt0 en av
nationella och internationella ungdomsfrågor.
Ungdomsstyrelsen ekonomiskt och kunskapsmässigt stöd till0 ger
olika former lokalt utvecklingsarbete, vilket viktig förut-utgörav en
sättning för stimulera deltagandet i iEU-programmen. Dessaatt ger
sin internationella erfarenheter och kontakter, vilka tidigare sak-tur

stärker det lokala utvecklingsarbetet.nats, som
Omfattande kontakter med, kunskap och upparbetade in-stor0 om
forrnationskanaler till målgruppen myndighetens nationellagenom
arbete.
Ungdomsprogrammen riktar sig särskilt till verksamheter utanför0
det formella utbildningsväsendet och har uttalad målsättning atten

särskilda åtgärder och pro-aktiv handläggning någenom en
missgynnade ungdomsgrupper. Målgruppen skiljer sig därmed
från den huvudsakliga målgruppen för utbildningsprogrammen.

överföringEn till myndighet skulle riskeraansvaret att0 av en ny
skada väl fungerande verksamhet. Kommissionen presenteradeen
nyligen oberoende utvärdering de nationella kontorens arbeteen av
inom ungdomsområdet, vilken Ungdomsstyrelsen mycket godagav
vitsord.

flyttaAtt ungdomsprogrammen från Ungdomsstyrelsen skulle inne-0
bära kraftig reducering redan liten myndighet, vilket skulleen av en
medföra övrig verksamhet får bära andel myndighe-att störreen av

administrationskostnader.tens gemensamma

Skolverkets4.1.3 stipendier

Tänkbara värdmyndigheter

Skolverket eller Programkonloret

Argument för ska ligga på Programkontoret:att programansvaret

Mervärdeseffekter den samordning kommer tillstånd0 genom som
mellan helt eller delvis identiska aktiviteter inom andra program

finns hos Programkontoret, vilket i sin innebär det redantur attsom
finns upparbetade kontaktytor med dessa målgrupper.
Intressentema behöver enbart vända sig till myndighet för att0 en
kunna erhålla ekonomiskt stöd till skolans internationalisering, vil-
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enskildaförarbetet deunderlättarochöverblickbättreket skapar en
skoloma.

överblick,nödvändigmyndighetenhandläggandedenDet en0 ger
god-eventuellaoch förhindrarresursanvändningskapar bättreen

finnsmedelparallella ansökningar. De avsattakännanden somav
deltagare.till fleralängre ochräckadärmedskulleför verksamheten

SkolverketsochProgramkontoretserfarenheternagodaDe sam-av0
Leonardo daochSokratesbeträffade utbildningsprogrammenarbete

Vinci.

Skolverket:påska liggaförArgument programansvaretatt

internationaliseringtill skolans äroch bidragstipendierSkolverkets0
utvecklingsuppdrag.nationellaverketsdel aven

skolhuvudmän-ochskolornamedkontakternaupparbetadevälDe0
nen.

upphandlingdelvis skötsverksamhetennuvarandeDen genomsom0
beslutenmedaninstitutet,Svenskafrånadministrativa rutiner omav

fungerarSkolverket,påligger kvartilldelningfaktiskkriterier och
administrationskosmad.lågoch tillbra en

nuvarandesittEU-anknytning, bl.a.Programkontorets namn,genom0
medutbytenomfattarstipendiemaoklarheter ävenkan skapa attom

utanförländer EU.
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förslagochSlutsatser5

Ansvarsfördelning för EU-prograrnrnen5.1

inriktadeinternationelltandraoch

åtgärder
nackdelarochfördelarvi lyft framharanalyskapitletföregåendedetl

Svenska EUpåinternationellaför olikaläggamed ansvaretatt program
sektorsmyn-respektivealternativtProgramkontoretProgramkontoret
tillförslagkommitténkapitel läggernedanstående ettdighet. I ansvars-

karaktär.respektivebedömningarpåfördelning baserat programsav
Programkonto-nyadetbeskrivningsamladAvslutningsvis avges en
genomförs.förslagkommitténsfallansvarsområde i detroll ochrets

Alfa,Tempus,5.1.1 Erasmus,
och EU-EU-USAsamarbetsprogrammen

MedelhavssamarbeteKanada EU:ssamt

hög-inomdessasamtligaförföreslårKommittén ansvaretatt program
Skä-Programkontoret.tillHögskoleverketfrånskoleområdet förs över

följande:förslagkommitténsförlen är
utbild-påför övriga EU-programredanProgramkontoret ansvarar

utanförgårSokrates-programmetdelardeningsområdet, främst somav
programperiodenInför denVinci.Leonardo dahögskolan samt nya

utbildningspro-samtliga EU:sintegrationalltförväntas större aven
till Pro-för högskoleprogrammenöverflyttningEn ansvaretavgram.

integration.underlätta dennakommergramkontoret att
kommersektorsansvarövergripande ävenHögskoleverkets

inriktningeninflytandeavgörandeinnebära överfortsättningsvis ettatt
förlängningbetraktadeeftersomdessa är att avensomprogram,av

Hanteringen EU-högskoleområdet.politiken pånationelladen av
denverksamhet ochverketsdelmycket litenär avprogrammen en

Kommitténbetydande.sårbarhetenhandläggandeadministrativa och är



Slutsatser och förslag SOU 1999:52 102

överflyttningbedömer samordningsvinster kan vidgörasatt en av
verksamhet Programkontoret.och berörd personal till

högskolorgoda kontakter Högskoleverket har med landetsDe som
Programkontoret haroch universitet kan utnyttjas Programkontoret.av

få in-deklarerat låta högskolor och universitetatt ett stortman avser
avsnitt återkom-flytande organisation. Iöver programmets ett senare

kommittén till frågan hur samverkan mellan myndigheternamer om
kring skall ske framöver.EU-programmen

Ungdom5.1.2

fortsättningsvis skallKommittén föreslår Ungdomsstyrelsen ävenatt
förför de två på ungdomsområdet Ungdom Europaansvara program

förs tilloch Europeisk Volontärstjänst från år 2000 detsammansom
Ungdom. Skälen for kommitténs förslag följande:ärprogrammetnya

Även det finns samverkansfördelar med överflyttning av an-om en
för de negativa konsekven-ungdomsprogrammen, så övervägersvaret

bottnar främst i Ungdomsstyrelsens uppdrag och verk-Dessaserna.
samhet sektorsmyndighet och den därmed sammanhängande sam-som
ordningen nationella och internationella projekt.av

Skolverket HögskoleverketUngdomsstyrelsens har jämfört med och
tonvikt på uppfölj-annorlunda uppdrag. har idag inteManett samma

ning, utvärdering och granskning de två andra myndigheterna.som
lokaltIstället har Ungdomsstyrelsen uttalat stödjaett attansvarmer

formuleratutvecklingsarbete i regleringsbrev uppdrag attsamt ett
främja internationellt utbyte. tonvikt på stödjande verksamhetDenna

arbetsformer.präglar myndigheternas verksamhet och
Idag finns betydande samordning mellan Ungdomsstyrelsensen

Handläggningenhantering nationella och EU-programmen.av program
betydandeprojektansökningar till innehållerEU-programmen ettav

ungdomspolitiken i deinslag aktiv utveckling den lokala orterav av
Enkelt användsberörs. uttryckt kan säga attsom man programmen som

hävstång för nationella mål. därmed centralt instru-nå De äratt etten
för måluppfyllelse. överflyttning skulle inne-Enment av programmen

uppdrag,bära Ungdomsstyrelsens möjlighet fullgöra sittatt att som
detta idag formulerat, allvarligt skulle inskränkas.är

idag vidare oklart i vilken utsträckning EU-Det är som
organisatoriskkommissionen kommer initiera närmareatt en

modell medintegration Ungdom med Sokrates och Leonardo. Enav
delat mellan Ungdomsstyrelsen och Programkontoretansvar
harmoniserar med den organisation idag finns på EU-nivå. Skullesom
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förformerkanframtiden,ske iorganisationEU:sförändringar nyaav
diskuteras.behövaoch delatsamverkan ansvar

myndig-tvåkantillgänglighetpåfokusmedbrukarperspektivetUr
nackdelar. Program-medföraför EU-programmendeladeheters ansvar

tvåfinnsdetförloradliterimligenin, gårdörrstyrka, omkontorets en
förmålgruppenpåpekasemellertid programmenbör attin. Härdörrar

lokalaochungdomsledaresamtidigtdensamma,fulltinte är ut som
Ungdomsstyrel-tillvända sigvidsannolikt idag attnätverk är vanamer

informationsinsatserna gentemotdockbedömerKommittén attsen.
in-förmedeffektiviserasochvidgas ramkan gemensambrukarna en

medbefogatdet ettkanDärföralla EU-program.formation varaom
informationsamladförProgramkontoret omtill attuppdrag ensvara

hem-Ungdom. Enomfattar programgemensamävenEU-program som
Enuppdrag. tätsådantfullgöramöjlighet ettattpåsida Internet är en

informationsfunktioner ärmyndighetsrespektive enmellanrelation
förutsättning.

stipendierinternationellaSkolverkets5.1.3

ochstipendierSkolverketsdeförföreslårKommittén ansvaretatt av
till EUflyttaskontakter överochutbyteninternationellabidrag rörsom

extraunder-förfördelarSkolverketbidragDeProgramkontoret. som
lärarefortbildningoch tillutbytesstuderandetillsvenska avvisning i

dock lig-börsvenskaspråkandrapå änolikaundervisning i ämnenför
följande:förslagkommitténs ärförSkälenSkolverket.påkvarga

iutbyteinternationellt ärstipendier förSkolverketsförMålgruppen
skolområdetinomEU-programför de somväsentligtallt somsamma

ochprojektoftaförekommerför. Det attredanProgramkontoret svarar
mellansamrådskerdetoch etthållfrån bägge ävensökerskolor om

tillmöjligheternaökaöverföringtordeidag så sam-myndigheterna en
dubbelarbete.förriskernaminskaochordning

verksam-andraochlärareelever,målgruppenangelägetDet attär
stödansökanföringångf°arskolområdet ominom gemensamenma

effektiviseramöjligt t.ex.borde attutbyte. Detinternationellttill vara
samlatProgramkontoret ettinforrnationsinsatsema an-att gesgenom

skolområdet.påutbytesprograminternationellaför allasvar
riktarintestipendierSkolverketssammanhangeti är attproblemEtt

vadÄven dominerarländerunionensEU. avserinomtill utbytesig om
utbyteupprätthållaviktigt ettdetså attprojektansökningar ärantalet

funderatillkommitténleder attvärlden. Detdelarandramedockså av
nedan-framtiden. SeiProgramkontoretSvenska EUpånamnetöver

förslag.stående
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Det vikt samrådet mellanär Skolverketstörsta och Program-attav
kontoret sker så de internationella utbytesprogrammen/stipendiemaatt
fortsätter del den nationella skolutvecklingen. Därföratt vara en av
måste Skolverket ha avgörande inflytande inrikt-ett över programmens
ning. I avsnittet samråd mellan myndigheterna återkommer kom-om
mittén till frågan hur detta inflytande skall organiseras.om

5.1.4 Programkontorets framtida roll

förslagDe kommittén lägger innebär relativt tydlig roll försom nu en
Programkontoret. Myndigheten skall för internationellaansvara pro-

inom utbildningsområdet, både inom och den Europeiskautomgram
Unionen. Programkontoret skall på intet sektorsmyndig-sätt överta
hetemas för de internationella frågorna eftersom detta självklartansvar

förlängning den nationellaär politiken inom respektive område.en av
Istället skall kontoret specialisera sig på effektiv och kundanpassaden
hantering de olika utbytesprogram inrättats för stimuleraattav som
intemationaliseringen. innefattarDetta för informationäven ett ansvar
till berörda målgrupper.

Kommitténs förslag till ansvarsfördelning bör också få betydelse för
frågan myndighetens Namnet bör ändras i syfte tydlig-attom namn.

två saker; för det första inriktningengöra på internationella utbild-
ningsprogram för det andra det faktum inte endastatt programmen av-

den Europeiska Unionen. Kommittén har dock inget konkret förslagser
till på myndigheten.namn

5.2 Kontakter och samråd mellan de
aktuella myndigheterna

De nuvarande kontakter och samrådsorgan successivt har byggtssom
mellan sektorsmyndighetema och Programkontoret har fungeratupp

väl utifrån nuvarande ansvarsfördelning för förslagDeprogrammen.
ändrat kommittén lägger framett ställer emel-om programansvar som

lertid delvis och förändrade krav dessapå kontakter och formellanya
samrâdsstrukturer, samtidigt viktiga element i den nuvarandesom
strukturen bör bevaras.

Till de inslagen i den samrådsstruktur på övergripande nivånya
kommittén föreslår hör formaliserat bilateralt samråd påettsom mera

ledningsnivå. Kommittén föreslår därtill de sektorsmyndigheter-att tre
representation i Programkontorets styrelse och Programkon-attna ges



och förslag 55Slutsatser1999:102SOU

debevarastyrelse. FörUngdomsstyrelsens attrepresentation itoret ges
sektorsmyndighetema,mellanbyggtsrelationerviktiga ar-uppsom

därtilldetorganisationer storandraoch ärbetsmarknadens avparter
denämnd förrådgivandekvarfinnsdetbetydelse program somatt en

Myndigheten2000.fr.o.m. årförkommerProgramkontoret att svara
kanad hocvilkabestämmasjälvtdärutöverhar ansesatt somorgan

nödvändiga.

nivåpå övergripandeSamrådsorgan

Programkontoretutbildningsfrågor pånämnd forRådgivande0
ProgramkontoretsirepresentationsektorsmyndighetemaDe tre ges0

styrelse
styrelseUngdomsstyrelsensrepresentation iProgramkontoret ges0

påsamrådsstrukturinrättasdetvidareföreslårKommittén att en ny
inflytan-sektorsmyndighetematillförsälcra ettfördelsprogramnivå att

tillförsälcra Program-fördelsurvalskriterier,ochinriktning attde över
besitter. Pro-sektorsmyndighetemaexpertkunskapdenkontoret som

representationbredhamyndighetberördbör förutomgramråden en
respektiveförmålgruppenfrån program.

programnivåpåSamrådsorgan

Programråd för

ProgramkontorethögskoleområdetinomUtvecklingsprogram
ProgramkontorethögskoleområdetinomUtbytesprogram
ProgramkontoretskolområdetinomUtvecklingsprogram

ProgramkontoretskolområdetinomUtbytesprogram
UngdomsstyrelsenUngdom
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5.3 Ekonomiska och personella resurser

kommitténsAv förslag förändrat följer vissaettom programansvar
budget- och personalkonsekvenser.

Budgetkonsekvensema omföring medel under stadsbud-avser en av
Utgiftsomrâde från16, vissa Skolverketsgetens och Högskolever-av

kets anslag till anslaget A16 Svenska EU Programkontoret. De anslag
berörs anslaget A1 Statens skolverk,är vad administrations-som avser

kostnader, totalt 461 000 kronor anslaget A2 Utveckling skol-samt av
väsende och barnomsorg, anslagsposten vad verksamhets-avser
medel, vilka under 1999 12,2 miljoner kronor. För Högskole-var ca
verkets del berörs anslaget C1 Högskoleverket, vad administra-avser
tionskostnader, totalt 2 kronor,234 000 exkl. kostnader för utrustning
och lokaler anslaget 16 B 52.11 Särskilda utgifter inom universitetsamt
och högskolor-Tempus, vad verksamhetsmedel, vilka uppgår tillavser
5 miljoner kronor. Kommitténs bedömning vidare vissa utökadeär att

bör tillföras Programkontoret för EU-programmen inom denresurser
högre utbildningen. Utöver detta bör medel ställas till Program-även
kontorets förfogande för överförings- och initialkostnader för dessa

Kommittén bedömer dessa engångskostnader för konfe-attprogram.
seminarier personalutbildning och informationsinsatser iärrenser,

storleksordningen 1-2 miljoner kronor. Programkontoret bör iges upp-
drag komma tillbaka med specifikationatt kost-närmare nämndaen av
nader. Vissa medel för informationsinsatser avseende det nya pro-

Ungdom bör också föras till Programkontoret.grammet Ungdomssty-
relsen och Programkontoret bör i uppdrag nå överenskom-attges en
melse detta.om

Personalkonsekvensema den personal i dag arbetar medavser som
de arbetsuppgifter skall föras till Programkontoret. Vid be-översom
marmingen dessa tjänster vid Programkontoret gäller skyldighetav att
iaktta bestämmelserna i 6b lagen§ l982:80 anställningsskydd,om

innebörd den personal i dag huvudsakligenär arbetaratt medvars som
dessa frågor skall erbjudas överflyttning till den myndigheten.en nya

handlarDet 0,8 tjänster vid Skolverket och 4,25 tjänster vid Hög-om
skoleverket.
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Ändringar myndigheternasi5.4

förordningarandraochinstruktioner

föränd-någraföranlederförslagetlagdadetintekan attKommittén se
börDäremot ettinstruktioner.SkolverketsochHögskoleverketsiringar

Det1997:1231.SFSinstruktionProgramkontoretstilltillägg göras
Programkonto-under1§,imeningeninledandedeniinnehålletavser

Programkontoretföruttryck ansvararattenbartuppgiñer, gerrets som
för EU-program.

författnings-skolverksi StatensändringarförslagetmedförVidare
ochstipendierSkolverketsreglerar1993:17,SKOLFSsamling som

kontakterinternationellafrämja m.m.förbidrag att

utredningsarbeteFortsatt5.5

utred-ståtttidbegränsadedenbakgrund somharKommittén mot av
förslagläggaochanalysprioriterat göraförfogande atttill enningen

värdmyndigheternuvarandedeför varsprogramansvaret programom emellertid attuppfattning ärVårkommittén.irepresenteradefunnits
ansvarsfördelningförändradutredaförskälfinns attframgent endet
närliggandeandrabeträffande pro-samordningytterligaredärmedoch

i
gram.g
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OlaochSjögrenB00Reservation av

Román

nack-ochför-analyseratkommitténiviharbetänkandetikapitel 4I
föreslagnadetförhuvudmannaskap pro-nyaförändratmeddelar ett

väsentligafinnaskandetfunnitdärvid attharViUngdom.grammet
tillUngdomföröverflyttning ansvaretmedsamverkansfördelar aven

ungdomsprogrammetmellansambandetdet näraProgramkontoret, t.ex.
talarpåpekat argumentocksåhar somViutbildningsprogrammen.och

Ungdomsstyrelsen, t.ex.på sam-kvarliggabörprogrammetför att
nationellahanteringUngdomsstyrelsens avmellanverkansfördelama

europaprogrammet.ochprogram osäkerhetbedömningundertecknadesenligt endockföreliggerDet
definitivtförbetydelse ettstoromständigheter ärflertal avsomettom omständig-osäkraDessahuvudmarmaskapsfrâgan.iställningstagande

följande.heter är
kostnads-elleriinnehålletbeslutnågotfattatinte omharEU ännu0 beslutsådantEttUngdom.programmetföreslagnadetförramarna
iminsterrådsmötetplanerade novem-vid detfattastidigastkan som

i år.ber
EU-utsträckningvilkenioklartdagslägetiocksåDet är0 organisatoriskaaviseradedengenomförakommer attkommissionen

Leonardoprogrammen.ochSokrates-medUngdomintegrationen av
samladframtidaproposition1999majilämnade omRegeringen en0 dennavillkor. IungdomarsPål998/99:115ungdomspolitik prop.

förmålövergripandeföreslagit sam-enregeringenharproposition
aviseratocksåpropositioneniharRegeringenungdomspolitik.lad

sambandiUngdomsstyrelsenförarbetsuppgifternaochmålenatt
ochförändraskomma anpassas.härmed kan att

förbetydelse ettomständigheter ärdessa avUndertecknade attanser
för programmethuvudmarmaskapsfrâganiställningstagandeslutligt

ställnings-förställeti ettkommitténföljaktligen attViUngdom. anser
förstbeslut närfattarregeringenföreslagitskulle attfråganitagande

viktigEn ut-redovisatsavseenden ovan.deiföreligger somklarhet
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gångspunkt för regeringens slutliga beslut vi då den analysanser vara
kommittén har redovisat.som
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Kommittédirektiv

EU-SvenskaförAnsvarsområdet
Dirochutbildningforprogramkontoret
1999:47kompetensutveckling

1999.juniden 10regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

framtidadetutredauppgiftmedtillkallas attkommittéEn
ochutbildningförEU-programkontoretSvenskaföransvarsområdet

kompetensutveckling.
förenklaochunderlättatillsyftaskall attUtredningen
berördaforaktuelladeideltagandetoch programmentillgängligheten

målgrupper.

Bakgrund

kompetensutvecklingochutbildningförEU-programkontoretSvenska
inträdet isvenskadetefterfördelegation 1995 attinrättades ensom

utbildningsprogrammenbl.a.administreraunioneneuropeiskaden
därefterharMyndighetensamarbetet.europeiskadetförinom ramen
initiativochmåladministrationenochsnabbtmycket program,avväxt

verksamhetsområdeMyndighetensomfattning.iökatsuccessivthar
Utbildningsprograrnmenförändringar.tidinför storastår avennu

Då2000.årVinciLeonardo da ersättsoch programSokrates nyaav
strukturfondema.förprogramperiodocksåinleds nyen

varitdettaanledningmedharverksamhetEU-programkontorets av
iStatskontoret1998februariiRegeringenförföremål översyn. gav

DetEU-program-kontoret.vidverksamhetenutvärderauppdrag att
regeringen ettutvärderingen attmedsyftetövergripande gevar

EU-genomförandettill hurställningstaganden avframtidaförunderlag
ansvarsområdenuvarandeEU-programkontoretsinomprogrammen
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och närliggande verksamheter bör organiseras. Uppdraget redovisades
den 20 november 1998.

Därtill har särskild utredare haft i uppdrag föreslå inriktningatten
mål inom3 EG:s strukturfonder skall bl.a.ersättaav nya som

nuvarande mål 4.
Förslagen redovisades för näringsministem den februari26 1999.

Utredaren fyra alternativ för den framtida organisationenangav av nya
mål

Förslagen har remissbehandlats.

Regeringen beslutade den 10 juni 1999 uppdra åt särskildatt en
utredare utarbeta förslag till samlat programdokumentatt förett ett
Europeiska socialfondens mål 3 avseende programperioden 2000-2006.
En utgångspunktema för utredningen Arbetsmarknadsverketär attav
skall förvaltningsmyndighet för detutgöra målnya

Ansvaret för genomförandet utbildningsprogrammet Sokrates ärav
för närvarande delat mellan EU-programkontoret och Högskoleverket
medan för utbytesprogrammen Ungdom föransvaret Europa och
Europeisk volontärtjänst för ungdomar till år 2000 slås tillsom samman
Ungdom ligger på Ungdomsstyrelsen.

I EU:s inom utbildnings- och ungdomsområdetnya program
understryks betydelsen samordning det gällernära närav
genomförandet Sokrates, Leonardo da Vinci och Ungdom. Ettav
uttryck för detta kommissionens avsikt sammanföraär det tekniskaatt
stödet för de till enda kontor itre Bryssel. Vidare slårettprogrammen
också kommissionen fast skall stödjaatt programmen
medlemsländemas nationella politik inom respektive område.

En kommitté tillkallas för utreda EU-programkontorets framtidaatt
ansvarsområde.

Uppdraget

Kommittén skall denna bakgrund eventuella fördelarmot ochpröva
nackdelar med ökad samordning eller ändrad ansvarsfördelningen
mellan berörda myndigheter vad gäller utbytesprogramEU:s Ungdom
eller delar därav, EU-program-kontoret bör församt ansvaretom ges
delprogrammet Erasmus och Tempus. dettaI sammanhangprogrammet
skall kommittén det lämpligtäven medpröva ökadärom en
samordning eller ändrad ansvarsfördelning också vad gäller andra
internationellt inriktade åtgärder inom respektive myndighets område.

kan gällaDet vissa andra utbytesprogram, praktik och stipendier.
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etablerassamråd börochkontakterhurredovisaskallKommittén
programverksamhetenförmyndigheternaberörda attde fyramellan

nationelltgällerdeteffektivitet närmöjliga ävennå högstaskall
utvecklingsarbete.

justeringarandraföreslåoförhindradskall attKommittén även vara
kanområde,dettamyndigheternamellanansvarsfördelningeni som

påkallade.särskiltframstå som
ägnadeskallförslagen attutgångspunktviktig är attEn vara

föriprogram-mendeltagandeochtillgänglighetförenklaochunderlätta
berörda målgrupper.

KommittéförordningidirektivdeföljaskallKommittén angessom
konsekvensernabudgetmässigadeförredogöra1998:1474 avsamt

skall belysas.personalkonsekvensersärskildaEventuellaförslag.sina
myndigheternasiförändringarolikaredovisaskallKommittén även

eventuelltförslagenförordningsändringarandrainstruktioner samt som
utredarensärskildemed densamrådaskallKommitténföranleda.kan

målsocialfondens 3Europeiskaförprogramdokumentsamlatför ett
2000-2006periodenunder m.m.

uppdragetRedovisning av

den 31regeringentilluppdraget senastredovisaskallKommittén
augusti 1999.
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