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Høringssvar: Strategi for norsk deltagelse i Erasmus+.  

Vil vi takke for muligheten til å komme med innspill strategi for norsk deltakelse i det 

europeiske utdannings- opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet  

LNU er en paraplyorganisasjon for 97 norske barne- og ungdomsorganisasjoner, med til 

sammen rundt 450.000 medlemskap. Medlemsorganisasjonene er demokratiske og frivillige 

barne- og ungdomsorganisasjoner, og representerer et stort mangfold av aktiviteter og 

verdier. Når vi i dette svaret kommer med våre innspill så er det med bakgrunn i de felles 

interessene blant våre medlemsorganisasjoner. 

LNU er svært positive til at Norge forplikter seg til fremdeles deltakelse i Erasmus+, og til at 

programmet videreutvikles for perioden 2021-2027. Prosjektene under Erasmus+ er noen av 

veldig få støtteordninger som gir barne- og ungdomsorganisasjoner mulighet til 

internasjonalt samarbeid og aktivitet på tvers av landegrenser. Dette bidrar til 

samfunnsutvikling, kulturell forståelse og fredsbygging.   

En av hovedmålsetningene for den norske deltakelsen i Erasmus+ bør derfor være at 

deltakelsen skal bidra til å løfte og utvikle barne- og ungdomsorganisasjoners mulighet til å 

drive internasjonalt arbeid. Det finnes flere organisasjoner som hovedsakelig jobber 

nasjonalt, som har et uutnyttet potensial til å finne “likesinnede” organisasjoner i andre land. 

Dersom man jobber for å nå disse vil det bidra til et større mangfold i organisasjonene som 

søker, som videre fører til utvikling og læring i både organisasjonene og i Erasmus+ 

programmet.  

 

Muligheter og utfordringer  

Erasmus+ og europasamarbeid er viktig for våre medlemsorganisasjoner. Mange jobber med 

internasjonale spørsmål på Europeisk nivå, eller har viktige samarbeidsorganisasjoner til 

både nasjonalt og internasjonalt arbeid. Erasmus+ er en av få ordninger som åpner for å 

støtte slikt arbeid og er derfor helt nødvendig. Det gir organisasjonene mulighet til å lære av 

hverandre, utvikle sitt arbeid i Norge, og til å jobbe sammen med andre organisasjoner for å 

påvirke samfunnsutviklingen i Europa og EU.   

Samtidig som Erasmus+ tilbyr organisasjonene støtteordninger, ser vi noen utfordringer 

knyttet til søknadsprosessen. Barne- og ungdomsdrevne og styrte organisasjoner og grupper 

har i mindre grad ressurser til omfattende søknadsprosesser. I den foregående Erasmus+ 

perioden, har det i stor grad vært større organisasjoner med ressurssterke sekretariat som 

har søkt om støtte. Det tar tid å både planlegge og rapportere på større prosjekter. En viktig 

måte ordningene bør være innrettet på for å treffe barne- og ungdomsorganisasjoner er å 

åpne for at organisasjoner kan søke støtte til enkeltarrangementer det er lav terskel både å 

arrangere og delta på. Det må være mulig å søke om støtte, gjennomføre, og rapportere innen 

relativt kort tid. Dette er fordi mange organisasjoner har medlemsutskiftninger og det vil 

kunne være utfordrende å forplikte organisasjonen til prosjekter med flere års varighet. Det 

er mindre motiverende for de tillitsvalgte i organisasjonene om de rekker å planlegge og 

arrangere innenfor tillitsvalgte sine mandatperioder. Det er derfor viktig at 
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søknadsprosessene blir så enkle som mulig, slik at et større mangfold av organisasjoner får 

mulighet til å drive viktig internasjonalt arbeid. 

Særlig viktig for at våre medlemsorganisasjoner skal lykkes i det europeiske samarbeidet er 

at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som administrerer støtteordningene har gode 

ressurser til å bistå med tett oppfølging, råd og støtte til organisasjonene som søker. 

Klarspråk og god kommunikasjon om ordningene er viktig for å tiltrekke seg mindre 

organisasjoner, og gjøre det enkelt for dem å forstå hva det handler om. Dersom det er 

intuitivt hva man kan søke om midler til, det er lav terskel for å ta kontakt og 

søknadsprosessen enkel, vil man nå ut til flere barn og unge.  

LNU mener strategien for Erasmus+ bør ha som hovedmålsetning at norske barne- og 

ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid styrkes og utvikles, ved at organisasjonene 

henter hjem en vesentlig andel av midlene i Erasmus+ ordningen. For å gjøre dette, må 

informasjonsarbeidet om ordningen og oppfølgingen av relevante søkerorganisasjoner 

styrkes. Som paraplyorganisasjon for 97 barne- og ungdomsorganisasjoner ønsker vi å bidra 

til å gjøre søknadsordningene kjent blant våre medlemsorganisasjoner, og bidra til at 

Erasmus+ utvikler seg til å bli et enda bedre samarbeidsprosjekt som treffer barn og unge. 

 

Strategien for Erasmus+ 2021-2027:  

 

• Bør ha et overordnet hovedmål om å styrke og utvikle barne- og 

ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid.  

• Bør ha et mål å hente hjem en større andel av midlene til Norge.  

• Bør jobbe for å forenkle søknads- og rapporteringsprosessene.  

• Bør jobbe for at det skal være mulig å søke både kortvarige og langvarige prosjekter.  

• Bør styrke informasjonsarbeidet knyttet til ordningen. Konkret er det behov for mer 

og lettere tilgjengelig informasjon om programmet, hjelp til søknader og tett 

oppfølging av spesielt mindre ressurssterke organisasjoner. 

Prosjektetableringsstøtten bør styrkes, og det bør vurderes andre treffsikre 

støtteordninger for å fange opp mindre ressurssterke organisasjoner.  
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