12.30 – 12.40

Inledning, presentationsrunda

12.40 – 14.00

Brexit och Storbritanniens utträde ur Erasmus+
Inledning, statistik, UHR:s uppdrag och frågor
Per Rosenblad, UHR
Runda, ca. 5 min per forumrepresentant - Vilka konsekvenser har det för er
verksamhet? Påverkar det era planer för framtiden?

14.00 – 14.15

Paus

14.15 – 14.25

Rapport: Hur får vi ut var fjärde svensk student på utlandsstudier?
Svenskar i Världen, Swedish International Students and Alumni (SISA)
Adrian Stymne, Ordförande SISA

14.25 – 14.40

Diskussion

14.40 – 15.40

Plattform för internationalisering
Uppdraget i Forskningspropositionen om att utveckla förslaget i
Internationaliseringsutredningen om att inrätta en plattform för
internationalisering.
Diskussion
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15.40 – 15.50

Återrapportering från migrationsgruppen

15.50 – 16.00

Övriga frågor & nästa möte

16.00

Avslutning

2021-04-20

Forskningspropositionen
Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige, Prop. 2020/21:60
• Ändring av Högskolelagen bl.a. med avseende på universitet och högskolors
internationalisering.
”Den samlade internationella verksamheten vid varje högskola ska dels
stärka kvaliteten i högskolans utbildning och forskning, dels bidra nationellt
och globalt till sådan hållbar utveckling som avses i första stycket.”
• Förslaget från Internationaliseringsutredningen om en plattform för
internationalisering.
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Forskningspropositionen,
Plattform för internationalisering
Bättre samordning för att effektivisera, stärka och samla insatser för
internationalisering
• frågor som behöver samordnas både omfattande och i bland komplexa.
• mängden frågor som behöver samordnas antas att öka över tid.
• 3 miljoner 2022 och de två följande åren
• Regeringen avser därför att ge berörda myndigheter i uppdrag att vidareutveckla
och genomföra ett förslag från internationaliseringsutredningen
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Uppdrag att utveckla förslag till plattformen
• UHR, Vetenskapsrådet och Vinnova har fått i uppdrag att vidareutveckla förslaget om
att inrätta en plattform för internationalisering.
”UHR ska tillsammans med Vetenskapsrådet och Vinnova vidareutveckla
förslaget om en plattform för internationalisering som Internationaliseringsutredningen
lämnade i betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU
2018:78). Syftet är att möjliggöra en stabil och långsiktig struktur för samordning av
frågor som påverkar internationalisering inom högre utbildning, forskning och
innovation. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med universitet och högskolor samt
andra berörda myndigheter och aktörer.”
• UHR ska redovisas uppdraget senast den 15 oktober 2021.
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Plattform för internationalisering inom högre utbildning, föreslagen av
internationaliseringsutredningen
Följande myndigheter inrättar
en plattform för
internationalisering

Styrgrupp för att
gemensamt utforma och
leda arbetet i plattformen

• Svenska institutet

• Myndighetschefer + en
representant för övriga
forskningsfinansiärer
samt två representanter
för lärosätena

• Universitetskanslersämbetet
• Universitets- och
högskolerådet
• Vetenskapsrådet
• Vinnova
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IntSam
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Ny plattform för samordning, föreslagen av
internationaliseringsutredningen
Styrgrupp (5 myndigheter+ en representant
för övriga forskningsfinansiärer samt två
representanter för lärosätena)

Sekretariat

Arbetsgrupper
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Arbetsgrupper

Arbetsgrupper
2021-04-20

Huvudsakliga områden med behov av samordning, enl

internationaliseringsutredningen
• samverkan för strategisk internationalisering,
• samverkan för att informera om Sverige som kunskapsnation och främja
relationsbyggande,
• samverkan om internationell omvärldsbevakning och analys,
• samverkan om att förbättra förutsättningarna för mobilitet.
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Förstärkning av
Forum för
internationaliserings
uppdrag genom
exekutiv makt att
driva frågor.
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Kännedom om Sverige som kunskapsnation och kunskap om
omvärlden enl. förslaget i internationaliseringsutredningen
• Internationell omvärldsbevakning och omvärldsanalys
• Särskilda utlandskontor
• Främjande av Sverige som kunskapsnation
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Forumaktiviteter m.a.a. Internationaliseringsutredningen
• Diskussion vid flertalet tillfällen om utredningen och förslaget om plattform
• Genomgång vad Forummedlemmarna har gjort och prioriterar m.a.a.
Internationaliseringsutredningen
• Inventering av samarbetsytor
- För att stärka samverkan behövs en bild av vilka olika samarbetsorgan och informella samarbetsytor som finns.
- Kartläggningen har publicerats som en ögonblicksbild.
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Tidigare diskussioner i Forum om plattformen
• Organisationsmodellen
• Sekretariatets roll
• Representation i gruppen
• Fokus för plattformen
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Diskussion
Fokus för plattformen?
- Vad ska plattformen uppnå?
- Vilka områden av internationalisering?
Hur trogen förslaget i Internationaliseringsutredningen bör vi vara?
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Diskussion
Vilka myndigheter och organisationer ska ingå i plattformen?
- Styrgrupp
- Arbetsgrupper
- Andra kontaktytor

Hur trogen förslaget i Internationaliseringsutredningen bör vi vara?
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Diskussion
• Hur ska frågor/uppdrag komma in till plattformen?

• Synlighet?
• Hur uppnå ett gemensamt ansvar?
• Sekretariatet –rollen som beredningsorgan mot styrgrupp och kontakter med
arbetsgrupper.
• Representation i styrgruppen
– lärosäten
- ytterligare forskningsfinansiär, vilken och hur välja ut?

• Andra samarbetsorganisationer
- studentrepresentation
• Övriga myndigheter och forskningsfinansiärer
– Intsam

Relation Regeringskansliet
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Tack!
www.uhr.se

16

2021-04-20

