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Erasmus Student Network Norways innspill til strategi for norsk 

deltakelse i EUs program for 

utdanning, opplæring, ungdom og idrett (Erasmus+) fra 2021-2027 

 

Erasmus Student Network Norway (ESN Norway) ønsker å utvise takk til 

Kunnskapsdepartementet for muligheten til å komme med innspill til strategi for norsk 

deltagelse i det europeiske utdannings- opplærings-, ungdoms og idrettssamarbeidet. 

(Erasmus+) 

 

Det gleder oss at det kommer frem i Meld. St. nr. 7 (2020-2021) at regjeringen anbefaler videre 

deltakelse i Erasmus+. Vi anser deltakelse i den nye programperioden (2021 -2027) for 

Erasmus+ som helt essensiell dersom Norge skal oppnå målet om 50% studentmobilitet.  

 

Erasmus+ har med sine 30 år tilbakelagt seg mye erfaringer og vi anser strukturene i Erasmus+ 

for å være solide med studenters behov i fokus. I tillegg til allerede etablerte fordeler slik som 

fravær av skolepenger og Erasmus-stipend så bærer Erasmus+ 2021-2027 preg av å være en 

grønnere, mer digital, mer internasjonal og mer inkluderende programperiode. Det nylig 

fullførte EPFIME prosjektet viser at det jobbes for å få skape mobilitetsmuligheter som flere 

kan benytte seg av.  

 

Slik Meld. St. nr. 7 (2020-2021) slår fast så vil økt internasjonalisering bli viktig for at vi skal 

kunne løse morgendagens utfordringer. Norges aktive deltakelse i den nye programperioden 

vil være et naturlig ledd for å oppnå den økte internasjonaliseringen. 
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Erasmus Student Network Norway møter studentene ved norske høyere 

utdanningsinstitusjoner før de drar på utveksling og når de kommer hjem. Vi møter de 

internasjonale studentene som kommer til Norge for sitt mobilitets-opphold, slik som våre 

søsterorganisasjoner møter studenter fra Norge som har sitt mobilitets-opphold i deres 

respektive land. ESN er den største studentorganisasjonen i Europa og dermed også det største 

nettverket av Erasmus Alumni i verden. Det er klart at medstudenter fungerer som en veldig 

sterk katalysator for å motivere andre studenter til å benytte seg av studentmobilitet. 

 

Vi mener at det er mye underutnyttet potensiale i både Erasmus Alumni studentene og de 

internasjonale studentene som kommer til Norge når det gjelder å motivere studenter å reise 

ut. Vi erfarer at andre Erasmus+ land har sterkere samarbeid mellom deres 

kunnskapsdepartement (inkludert deres svar på Diku) og ESN slik at de klarer å utnytte dette 

potensialet bedre gjennom prosjekter som promoterer studentmobilitet.  

 

Vi mener også at det er mye potensiale i en så omfattende studentorganisasjon som vår; vi er 

i et tett knyttet nettverk hvor det er relativt kort vei mellom ESN Norway, våre 

søsterorganisasjoner i andre land og deres lokallag. Vi deler kunnskap med hverandre og 

samler inn data som benyttes for å forbedre mobilitets-opplevelsen for alle studenter 

(ESNSurvey). 

 

ESN Norway erfarer en økt interesse for flere lokallag blant norske høyere 

utdanningsinstitusjoner noe som gleder oss. Vi ser at kapasitetsbygging vil være helt essensielt 

for å utnytte vårt fulle potensiale, både lokalt og nasjonalt, til nytte for høyere 

utdanningsinstitusjoner og oss. Økt mulighet til deltakelse i relevante fora, økt støtte og 

videreføring av god informasjonsflyt vil være viktige for å få til denne kapasitetsbyggingen 
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For ESN Norway er Diku vår viktigste kanal for informasjon spesifikt til Norges samt får vi også 

informasjon fra ESN International og våre søsterorganisasjoner i andre land. Vi opplever at ESN 

Norway gradvis klarer å delta mer og holde oss bedre informert. Vi er veldig takknemlige for 

samarbeidet vi har etablert med Diku.  

 

Meld. St. nr. 7 (2020-2021) belyser mange av fordelene med internasjonalisering vi selv mener 

er viktige og som internasjonal studentorganisasjon erfarer vi mange av fordelene direkte. Det 

gleder oss at Norge satser høyt i sine mål for studentmobilitet og tør å være ambisiøs i sine 

foreslåtte tiltak. Vi erfarer etter samtaler fra våre søsterorganisasjoner i andre land at Norge tør 

å være mer ambisiøs enn andre land og det tror vi er viktig for at vi som nasjon skal kunne 

skille oss ut.  

 

Avslutningsvis ønsker vi å oppfordre til å inkludere studentorganisasjoner i strategien for 

deltakelse i den nye programperioden for Erasmus+. Styrking og samarbeid med de relevante 

studentorganisasjonene vil kunne gi mulighet for en mer omfattende strategi som vil inneholde 

både top-down og bottom-up tilnærming.  


