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Erasmus+ er et succesfuldt europæisk brand, men 
resultatmålingen bør forbedres, siger EU-revisorerne  
Den Europæiske Revisionsret konkluderer i en ny beretning, at studerendes mobilitet under 
Erasmus+-programmet skaber mange typer europæisk merværdi og har en positiv virkning på 
deltagernes holdning til EU - landene ville ikke på egen hånd kunne opnå en sådan effekt. 
Revisorerne konstaterede imidlertid, at de indikatorer, der bruges til at måle programmets 
resultater, bør stemme bedre overens med dets mål. De tilføjer, at ansøgnings- og 
rapporteringsprocesserne trods en vis forenkling fortsat er komplekse.  

Formålet med Erasmus+-programmet er at give studerende og personale muligheden for at erhverve 
færdigheder og udvikle sig personligt, socialt, uddannelsesmæssigt og fagligt gennem studier, 
uddannelse, arbejdserfaringer eller frivilligt arbejde i udlandet. Derudover sigter programmet mod at 
forbedre kvaliteten og fremme innovation, ekspertise og internationalisering i 
uddannelsesorganisationer. 

Revisorerne vurderede resultaterne og den europæiske merværdi af mobilitetsordningen under 
Erasmus+, som er en nøgleaktion på uddannelsesområdet og tegner sig for over halvdelen af 
budgettet på 16,45 milliarder euro. I januar 2018 havde over 2,3 millioner studerende og undervisere 
benyttet sig af Erasmus+-mobilitet.  

Samlet set har mobilitetsordningen under Erasmus+ opfyldt de fleste af de opstillede målsætninger. 
Revisorerne konstaterede imidlertid, at de indikatorer, der bruges til at måle programmets resultater, 
bør stemme bedre overens med dets mål.  

"Erasmus+ har gjort det muligt for millioner af mennesker at studere og arbejde i udlandet og er 
derfor blevet et velkendt og succesfuldt EU-brand," siger Rimantas Šadžius, det medlem af Den 
Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Mobilitet under Erasmus+ giver 
europæisk merværdi på mange andre måder end dem, der kræves i retsgrundlaget, f.eks. ved at 
fremme en strategisk tilgang til mobilitet, skabe en stærkere europæisk identitetsfølelse og styrke 
flersprogetheden. Disse elementer bør vurderes i forbindelse med resultatevalueringer."  

Sammenlignet med tidligere programmer har Erasmus+ indført mange innovative tiltag for at forenkle 
administrationen på mobilitetsområdet. Ansøgnings- og rapporteringsprocesserne er imidlertid 
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stadig for komplekse, siger revisorerne. Endvidere har den innovative studielånsgarantifacilitet ikke 
givet de forventede resultater.  

Revisorerne anbefaler med hensyn til det fremtidige Erasmus+-program, at Kommissionen: 

• foreslår yderligere elementer vedrørende europæisk merværdi, som bør prioriteres i 
projektvurderingsfasen, overvåges og gøres til genstand for rapportering  

• forbedrer målingen af programmets målopfyldelse og prioriterer resultater ved tildelingen af 
midler 

• forenkler ordningen yderligere og reducerer de administrative byrder ved hjælp af bedre IT-
værktøjer 

• indlemmer skolestuderende i mobilitetsordningen under Erasmus+ og overvejer at indføre 
mere fleksibilitet for ph.d.-studerende 

• vurderer mulighederne for at genindføre finansiering af traditionel sprogundervisning på 
klassen 

• åbner studielånsgarantifaciliteten for ph.d.- og førstedelsstuderende, der benytter sig af 
mobilitet. 

 

Bemærkninger til redaktører 

Erasmus+ støtter uddannelse og erhvervsuddannelse, ungdom og idræt med et samlet budget på 
16,45 milliarder euro for perioden 2014-2020. Programmet omfatter videregående uddannelse, 
erhvervsuddannelse, skoleuddannelse, voksenuddannelse, ungdom og idræt. 80 % af programmet 
gennemføres af nationale agenturer ved indirekte forvaltning. 

På et højere plan skal Erasmus+ hjælpe de europæiske lande til at modernisere og forbedre deres 
uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer ved at styrke deres rolle som drivkræfter for vækst, 
beskæftigelse, konkurrenceevne, innovation og social samhørighed. 

Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for andre 
interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter for 
civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, bliver 
gennemført i praksis. Den høje gennemførelsesgrad viser, at vores arbejde kommer EU's borgere til 
gode. 

Særberetning nr. 22/2018 "Mobilitet under Erasmus+: Millioner af deltagere og europæisk merværdi 
med flere facetter, men resultatmålingen bør forbedres yderligere" foreligger på Revisionsrettens 
websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 

 

 
 


