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Webbinariets spelregler

• Håll kameran och mikrofonen avstängd

• Vi går igenom hela presentationen och till sist svarar vi på frågor (förhandsfrågor 
och chat)

• Frågor och kommentarer i första hand via chatten

• Det går även att ställa en fråga högt, men be om ordet i chatten

• Frågetimmen sparas inte men denna ppt-presentation publiceras efteråt
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Coronaepidemins inverkan på 
programmet Erasmus+
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Erasmus+ coronainfo

• Utbildningsstyrelsens coronainfosida för Erasmus+:

• https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/koronaviruksen-vaikutukset-erasmus-ja-
euroopan-solidaarisuusjoukot-ohjelmiin

• https://www.oph.fi/sv/nyheter/2020/coronavirusets-inverkan-pa-erasmus-och-
europeiska-solidaritetskaren

• https://www.oph.fi/en/news/2020/impacts-coronavirus-erasmus-and-european-
solidarity-corps-programmes

• Kommissionens Q & A angående Erasmus+ och coronaviruset

• https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_en

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/koronaviruksen-vaikutukset-erasmus-ja-euroopan-solidaarisuusjoukot-ohjelmiin
https://www.oph.fi/sv/nyheter/2020/coronavirusets-inverkan-pa-erasmus-och-europeiska-solidaritetskaren
https://www.oph.fi/en/news/2020/impacts-coronavirus-erasmus-and-european-solidarity-corps-programmes
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_en


Ansökningstiderna för KA2 och ECHE flyttas

• Vårens ansökningstider förlängs för följande funktioners del:

• KA2 Strategiska partnerskapsprojekt (KA201, KA202, KA203, KA204, KA229) 
– ny deadline 23.4.2020

• Högskolornas stadga för Erasmus+ (ECHE) – ny deadline 26.5.2020



Att resa utomlands / hem från utlandet

• Riktlinjer från Finlands regering 16.3.2020 (giltighetstiden fortsätter fram till 
13.5.2020)

”Med tanke på folkhälsan och hälsosäkerheten inleds förberedelser för att stänga 
Finlands gränser med en snabb tidtabell med iakttagande av internationella 
förpliktelser. Passagerar- och persontrafiken till Finland avbryts så snart som möjligt, 
med undantag av finska medborgares och i Finland bosatta personers återresa. Finska 
medborgare och personer bosatta i Finland ska inte resa utomlands. För finländska 
turister rekommenderas omedelbar återresa till Finland. Över nord- och västgränsen 
tillåts nödvändig pendling och annat nödvändigt uträttande av ärenden. Gods- och 
frakttrafiken fortsätter normalt.”

• Utrikesministeriets Frågor och svar: https://um.fi/ajankohtaista/-
/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-
koronaviruksesta

https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta


Avbrutna och inställda 
utbyten inom Erasmus+
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Utbyten som avbrutits på grund av coronaviruset
KA103 ja KA107 1/5

A) Avbrutet utbyte: Utbytet har avbrutits på grund av coronaepidemin och deltagaren har 
återvänt till sitt hemland före utbytesperiodens planerade slutdatum

• Deltagaren får behålla åtminstone förskottets del av stipendiet (vanligtvis 80 %). 
Deltagaren är ändå berättigad till hela stipendiet som kalkylerats enligt utbytets 
ursprungliga planerade längd (100 %) om

a. studeranden slutför sitt utbyte som distansstudier eller distansarbete vid 
målhögskolan/målorganisationen ELLER

b. utbytet orsakar kostnader för studeranden även efter avbrytandet (t.ex. hyra, extra 
returflyg osv.)



Utbyten som avbrutits på grund av coronaviruset
KA103 ja KA107 2/5
• I ovan nämnda fall rapporteras utbytet inte till Utbildningsstyrelsen genom force 

majeure-förfarande utan högskolan fastställer stipendiets storlek och dokumenterar 
förfarandet

• Ny blankett → Declaration of the participant; med vilken deltagaren bekräftar antingen

a) distansstudier eller b) tilläggskostnader

• Blanketten Declaration of participant hittas här:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/declaration-of-the-participant_ka103_ka107_2020_3.docx

• När högskolan själv handlägger utbyten som avbrutits i ovan nämnda situationer flaggas 
’force majeure’ i Mobility Tool. Om deltagaren får behålla 100 % av stipendiet lämnas de 
ursprungliga start- och slutdatumen i Mobility Tool. Om utbetalningen är mindre, justeras 
stipendiets belopp till att motsvara det belopp som studeranden mottagit. I MT:s 
kommentarfält antecknas utbytets förverkligade längd och information om eventuella 
distansstudier eller tilläggskostnader.

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/declaration-of-the-participant_ka103_ka107_2020_3.docx


Utbyten som avbrutits på grund av coronaviruset
KA103 ja KA107 3/5

B) Avbrutet utbyte: Deltagaren stannar i mållandet fastän utbytets 
målhögskola/målorganisation är tillfälligt stängd på grund av coronaepidemin

• Deltagaren får behålla hela stipendiet för utbytesperioden enligt den ursprungliga 
planerade längden (100 %) om

a. studeranden ämnar fortsätta utbytet när det igen är möjligt för den mottagande 
högskolans/organisationens del ELLER

b. studeranden slutför sitt utbyte som distansstudier eller distansarbete vid 
målhögskolan/målorganisationen ELLER

c. studeranden inte kan återvända till sitt hemland på grund av resebegränsningar

• I ovan nämnda situationer behöver utbytet inte rapporteras genom force majeure-
förfarande



Utbyten som avbrutits på grund av coronaviruset
KA103 ja KA107 4/5

• Om det är omöjligt att återvända till hemlandet efter utbytets planerade längd, kan 
högskolan förlänga utbytets längd och därmed betala deltagaren ett större stipendium, 
OM det finns oanvända medel i högskolans projekt KA103 eller KA107 för partnerlandet i 
fråga



Utbyten som avbrutits på grund av coronaviruset
KA103 ja KA107 5/5

C) Utbytet har avbrutits och avbrytningen har orsakat deltagaren överraskande rese- eller 
inkvarteringskostnader som överstiger 100 % av det ursprungliga stipendiet

• T.ex. en dyr extra returresa, karantänbostad i hemlandet och andra överraskande kostnader

• Rapporteras till Utbildningsstyrelsen som force majeure. Utbildningsstyrelsen fastställer stipendiets 
slutliga belopp, vanligtvis ett extra stipendium på 1–2 månader.

• I FM-rapporten anges en kostnadskalkyl och information om försäkrings- eller flygbolagets 
beslut/riktlinjer.

• KA103: Rapportering lönar sig inte om de överraskande kostnaderna är mindre än ett stipendium 
för 1 månad

• Tilläggsstöd som beviljats enligt detta kan ändå inte överskrida den totala stödsumman för högskolans 
KA103-projekt eller den landspecifika totala stödsumman för KA107-projektet

• Obs! Högskolan är inte skyldig att fråga om tilläggskostnader har orsakats för deltagarna, så detta 
förfarande är frivilligt

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/statement-of-expenses-from-the-participant_ka103_ka107_2020_5.docx


Utbyten som ställts in på grund av coronaviruset
KA103 och KA107

• Inställt utbyte: Utbytet har ställts in på grund av coronaepidemin före startdatumet, och 
detta har orsakat kostnader som inte ersätts av försäkrings- eller flygbolag

• Förverkligade kostnader rapporteras genom force majeure-förfarande. Intyg av 
försäkrings- eller flygbolag. Utbildningsstyrelsen fastställer det slutliga stipendiet.

• I Mobility Tool antecknas att utbytet varat 1 dygn (samma start- och slutdatum). 



Force majeure-förfarande (KA103 och KA107)

• Force majeure-fall i coronakrisen är inställda utbyten samt avbrutna utbyten som har 
orsakat så stora extra kostnader att 100 % av stipendiet inte räcker att täcka dessa

• Force majeure-fall rapporteras med den uppdaterade blanketten (man kan även 
använda den gamla blanketten): https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/force-majeure-
form-for-the-heis_ka103-ka107_2020_2.docx

• Bilageblankett som man kan använda för att rapportera deltagarens kostnader
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/statement-of-expenses-from-the-
participant_ka103_ka107_2020_5.docx

• Högskolans representant fyller i blanketten och skickar in den med bilagor till adressen 
erasmus@oph.fi

• Det är inte särskilt brådskande att rapportera coronafall. Vi rekommenderar att högskolan 
samlar ihop fallen och lämnar in dem tillsammans till Utbildningsstyrelsen

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/force-majeure-form-for-the-heis_ka103-ka107_2020_2.docx
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/statement-of-expenses-from-the-participant_ka103_ka107_2020_5.docx
mailto:erasmus@oph.fi


Force majeure-förfarande (KA103 och KA107)

• Som bilaga till Force majeure-blanketten i coronafall behövs: 

• Kostnadskalkyl utarbetad av deltagaren över rese-, inkvarterings- el.dyl. kostnader som 
försäkringsbolaget, flygbolaget el.dyl. inte ersätter. Kostnaderna kan rapporteras på en skild 
blankett. Kvitton bifogas inte.

• Den mottagande högskolans/organisationens intyg på utbytets längd (om möjligt)

• Försäkringsbolagets/flygbolagets positiva eller negativa beslut för att ersätta kostnaderna. I 
coronafall räcker det även med uppgifter om försäkrings- eller flygbolagets riktlinjer om det inte går 
att få intyg.

• OBS: Vid sjukdomsfall skickas läkarintyg inte till Utbildningsstyrelsen 



Utbytesdokument i avbrutna utbyten

• Deltagarintyg för ankommande och utresande? 

• Bra att samla in vid avbrutna utbyten, om möjligt. Inte nödvändigt för inställda 
utbyten.

• En god praxis är att anteckna skilt utbytets förverkligade längd och tiden som 
utförts via distansstudier

• Uppdateringar i learning agreement och grant agreement?

• Enligt möjligheter



Att avlägga/erkänna utbytesstudier

• Högskolor uppmuntras att 

• erbjuda anländande utbytesstuderande möjlighet att utföra sina 
utbytesstudier som distansstudier, om möjligt.

• erkänna och tillgodoräkna sina egna studerandes prestationer som de utför 
som distansstudier vid en utbyteshögskola när utbytet har avbrutits.
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EU-survey och OLS-test

• Studerande och personal uppmuntras att återlämna EU-surveyn oberoende av 
avbrytningarna.

• Studerande uppmuntras att utföra OLS-språktestets andra del. Även OLS-
språkkurser kan och lönar sig att slutföras inom det planerade utbytet.

• Högskolor ombeds påminna sina studerande att göra EUSurveyn och OLS-testet 
med t.ex. gruppmeddelanden

• I undantagsläget har högskolorna nödvändigtvis inte resurser att påminna 
enskilda personer och därmed är det förståeligt att returprocenttalet inte är lika 
högt som under tidigare år. 

24/04/2020 Utbildningsstyrelsen 18



Inverkan på FPA:s studiestöd

• Studiestödsföreskrifterna möjliggör att undantagsläget orsakat av 
coronaviruset observeras i studiestödets maximitid och studiernas tillräckliga 
framskridande. Andra inverkningar informeras senare.

• Om det är omöjligt att studera kan studiestödets utbetalning fortsättas fastän 
studieprestationsmängden inte varit tillräcklig. Studiestödets maximitid kan 
också förlängas.

• FPA kommer att informera studiestödsmottagarna om detta

24/04/2020 Utbildningsstyrelsen 19



Tilläggstid till nyutexaminerades praktik

På grund av coronaviruset erbjuder kommissionen tilläggstid till 
nyutexaminerades praktik: praktiken ska utföras inom 18 månader från 
utexamineringen, istället för de normala 12 månaderna.
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Global mobilitet (KA107) och 
fortsättning av avtalen från år 2018



Ändringar i projekt inom KA107 global mobilitet 
år 2018

• Följande ändringar kan ansökas till projekt inom E+ KA107 global mobilitet som 
finansierats år 2018:

• Avtalsperioden kan förlängas från nuvarande 26 månader till 38 månader, 
vilket flyttar avtalens slutdatum till 31.7.2021. Om avtalsperioden förlängs, 
berörs alla partnerländer.

• Det är undantagsvis möjligt att överföra stöd från ett partnerland till ett 
annat i samma stödkorg, förutsatt att länderna har ingått finansieringsavtal 
med högskolan. Stöd kan alltså inte överföras till ett partnerland som 
högskolan inte ursprungligen har beviljats stöd för.



Ändringar i projekt inom KA107 global mobilitet 
år 2018

• Båda ändringarna ansöks med blanketten för avtalsändring, som finns här:

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/sopimusmuutoslomake-ka107-
call-2018-hankkeet_paivitetty.docx

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/blankett-for-avtalsandring-
ka107-2018_0_0.docx

• Blanketten skickas per e-post till erasmus@oph.fi. Underskrift är inte 
obligatoriskt.

• OBS: Dessa ändringar är endast möjliga för KA107-projekt som finansierats år 
2018

• Blanketterna för avtalsändring ombeds återlämnas senast 30.4.2020

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/sopimusmuutoslomake-ka107-call-2018-hankkeet_paivitetty.docx
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/blankett-for-avtalsandring-ka107-2018_0_0.docx
mailto:erasmus@oph.fi


Europeisk mobilitet (KA103) och 
fortsättning av avtalsperioden 
2019–2020



Fortsättning av finansieringsavtalen KA103 2019–2020

Den ursprungliga avtalsperioden för projekt inom europeisk mobilitet år 2019:               
16 mån: 1.6.2019–30.9.2020 → förlängning 24 mån: alltså fram till 31.5.2021

• Med förlängningen vill man möjliggöra en flexibel och optimal användning av stödet i 
undantagsläget. 

• Förlängningen av avtalsperioden ger möjlighet att utnyttja stipendiebeviljandet för år 
2019 särskilt i lärar- och personalutbyten som eventuellt flyttas till läsåret 2020–
2021 på grund av vårens avbrytningar.

• Rekommendationen är att de som åker på student- och praktikutbyte 2020–2021 
betalas stipendium i första hand från stipendierna som beviljas år 2020, så att alla 
som reser på utbyte får ett lika stort, förhöjt stipendium.

• Möjlighet till en andra mellanrapportering senast 31.8.2020

• Deadline för slutrapporter i projekt som avslutas 31.5.2021: 30.7.2021
24/04/2020 Utbildningsstyrelsen 25



Fortsättning av finansieringsavtalen KA103 
2019–2020

• Förlängning ansöks med blanketten för avtalsändring som finns här: 
https://www.oph.fi/sv/program/erasmus-europeisk-mobilitet-administration-
och-avtalsbilagor-2019-2020

• Blanketten skickas per e-post till erasmus@oph.fi.              
Underskrift är inte obligatoriskt.

• Ändringsblanketterna ombeds skickas senast 30.4.2020

• Ett nytt beslut och avtal görs över ändringen

• Förlängningen av avtalsperioden visas i Mobility Tool och OLS-portalen

https://www.oph.fi/sv/program/erasmus-europeisk-mobilitet-administration-och-avtalsbilagor-2019-2020
mailto:erasmus@oph.fi


Tilläggsstipendier KA103 2019–2020

• Alla som ansökt om tilläggsstipendier ska ge ett svar över stödbehovet senast 
3.4.2020, tack!

• Besluten fattas 8.4.2020

• Princip för beviljandet: det som ursprungligen beviljats dras av från det 
rapporterade stödbehovet
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Coronaepidemins inverkan på 
projekt i programmet FIRST+ 
2019

28FIRST+



Force majeure-förfarande

• Kan tillämpas i alla FIRST+-funktioner för att täcka kostnader i mobiliteter som 
avbrutits eller ställts in på grund av coronaviruset.

• Med Force majeure-blanketten anmäls nätverkets uppgifter, mobilitetsperiodens 
uppgifter samt sammanlagda kostnader (boende, resor).

• Blanketten skickas till first@oph.fi

• Handläggs vid Utbildningsstyrelsen: vi granskar om personen kan behålla 
det beviljade stipendiet i sin helhet, dock minst den summa som redan 
betalats eller en summa i enlighet med kostnaderna.

• I slutrapporteringsskedet antecknas i statistikrapporten den förverkligade 
längden samt stipendiesumman i enlighet med Force majeure-beslutet.

FIRST+

mailto:first@oph.fi


Distansstudier eller distansarbete

Studeranden kan behålla stipendiet som räknats ut för hela utbytet

• Om ett studerandeutbyte eller en praktik som redan påbörjats har avbrutits på 
grund av coronaepidemin men studeranden slutför utbytet som distansstudier 
eller distansarbete vid målhögskolan/-organisationen i hem- eller mållandet.

• Rapporteras inte på force majeure-blanketten, utan fallen antecknas endast 
i statistikrapporten i slutrapporteringsskedet.

FIRST+



Intensivkurser och mobilitetsperioder för 
grupper

• Genomförandet av FIRST+-intensivkurser samt kortvariga mobiliteter planerade 
för grupper kan flyttas till efter den egentliga finansieringsperioden för att 
genomföras nästa höst. 

• Intensivkurser kan även genomföras digitalt och finansiering som beviljats för 
kursen kan användas för att täcka de kostnader som uppstår. 

• Gör först en preliminär plan i dessa situationer och kontakta därefter 
first@oph.fi med planen och motiveringarna.

FIRST+

mailto:first@oph.fi


Frågor?
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Förhandsfrågor 1

• Vad händer om en studerande inte slutför sina distansstudier / inte kan tentera 
el.dyl.? Svar: Det avgörande för stipendiernas del är studerandens avsikt att slutföra utbytet på 
distans. Detta berättigar till utbytets hela stipendium (100 %). Stipendier behöver inte återkrävas 
fastän distansstudier inte kan slutföras i sin helhet.

• Kan man rapportera hyror till slutet av hela vårterminen som kostnader om 
utbytet har avbrutits i mars? Svar: Studeranden får behålla hela stipendiet 100 % om det 
t.ex. uppstår hyreskostnader ännu efter avbrytandet. Studeranden kan fastställa detta genom att 
underteckna declaration-blanketten, och högskolan kan därefter betala hela stipendiet. 

• Kan högskolan göra en Force majeure-ansökan om ett personalutbyte har 
avbrutits och detta har orsakat kostnader som reseförsäkringen inte täcker? Eller 
måste varje lärare göra detta själv? Svar: Högskolan kan göra en Force majeure-ansökan i 
stället för en personalrepresentant.
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Förhandsfrågor 2
• Vårterminen i Tyskland från och med 1.4.2020 och programmet Erasmus+: en del av 

studerandena fick Erasmus+-stipendiet som betalas före utbytet, men en del hann inte 
få det eftersom det dröjde att få Learning Agreement från måluniversitetet. Alla har 
orsakats resekostnader och andra kostnader fastän utbytet inte realiserades. Hur 
gör/rapporterar vi? Svar: Dessa är inställda utbyten vars kostnader rapporteras som force 
majeure till Utbildningsstyrelsen oberoende om den första delen av stipendiet betalades eller 
inte. För närvarande rekommenderar vi att alla inställda studerandeutbyten för den tyska 
vårterminen rapporteras som FM-fall, då man inte kan veta om utbytena kan inledas senare. 

• Tyskland har flyttat vårterminens start till april. Vi har flera double degree-studeranden 
för hela året som har varit i Tyskland redan under höstterminen.  En del har varit i 
Tyskland hela tiden, en del har rest hem för semesterperioden och tänker fortsätta 
utbytet när läsåret inleds. Kan utbytet fortsättas direkt eller måste det avbrytas för 
uppehållets tid? Svar: Eftersom utbytet redan har börjat kan utbetalningen av stipendiet 
fortsättas även under perioden mellan läsåren, oberoende om studeranden rest till Finland 
emellanåt.
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Förhandsfrågor 3
• Är en utbetalning av stipendiets första del en förutsättning för Force majeure-

förfarandet? Jag funderar på den smartaste marschordningen som skulle minimera 
överföringen av pengar fram och tillbaka. Svar: Även om den första delen av stipendiet är 
obetald men studeranden har hunnit åka på utbyte har studeranden rätt att få stipendiet, 
åtminstone till den första delen eller till och med hela stipendiet, om villkoren för 
distansprestationer eller kostnader orsakade av avbrott uppfylls.

• En som valts till utbyte avbokade sin resa på grund av coronaviruset redan i februari 
före besluten om undantag hade fattats. Handläggs även detta inställande enligt 
corona-undantagsarrangemangen eller ska vi återkräva hela stipendiet? Svar: Ja, 
anvisningarna kan även tillämpas retroaktivt om coronaepidemin är orsaken till inställandet eller 
avbrytandet.

• Ett avbrutet utbyte; man får behålla 100 % av stipendiet om kostnader uppkommer 
efter avbrytandet – om kostnaderna uppgår till t.ex. 200 euro, och 20 % av stipendiet 
skulle vara 500 euro, kan dessa 500 euro betalas fastän kostnaderna är mindre? Svar: 
Hela slutandelen kan ändå betalas. Det räcker att tilläggskostnader orsakas och att deltagaren 
bekräftar detta.
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Förhandsfrågor 4

• Högskola X betalar 100 % av stipendiet före utbytet. Betyder detta att 
studerandena får behålla hela stipendiet utan extra utredningar. Svar: Ja, i praktiken 
betyder detta det. Det finns inget visst procenttal som alla måste få behålla, utan den 
övergripande idén är att man får behålla stipendiet åtminstone för förskottets del, vilket dock 
kan variera mellan olika högskolor. Det skulle ändå vara bra om ni kunde samla ihop uppgifterna 
för alla utbyten angående hur många som studerar på distans och de realiserade längderna på 
utbytena, och anteckna dessa som kommentarer i Mobility Tool.

• Ska det vara tydligt fråga om att studeranden inte kan resa från landet/objektet 
under den planerade tiden för att ett utbyte i mållandet kan fortsättas och 
eventuellt tilläggsstipendium betalas – eller räcker det som motivering att t.ex. 
studeranden vill stanna kvar vid objektet för att slutföra sina studier som 
försenats på grund av coronavirussituationen? Svar: Högskolan kan bedöma om det 
finns tillräckligt god orsak att stanna i mållandet och handla flexibelt för stipendiets del.
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Förhandsfrågor 5

• Måste studeranden i sin Force majeure-ansökan rapportera om hemhögskolan 
betalar stöd för tilläggskostnader orsakade av utbytets avbrytande mot kvitton? 
Stödet är högst 500 euro. Svar: Om den egna högskolan ersätter tilläggskostnader behöver 
dessa inte rapporteras till Utbildningsstyrelsen. Detta förfarande lönar sig att antecknas i 
kommentarfältet i Mobility Tool. 

• I Force majeure-ansökan behöver man inte utöver en kostnadsutredning bifoga 
kvitton. Måste högskolan ändå samla in, spara och visa dem i samband med en 
eventuell inspektion? Svar: Kvitton behöver inte samlas in i FM-fall.

• Hur antecknas längden på avbrutna utbyten i rörelsestatistikföringen Virta? Är 
distansstudier vid målhögskolan studier utomlands? Svar: Högskolorna informeras 
säkert om detta senare. Distansstudierna räknas förmodligen till studier utomlands. 
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• Antecknas uppgifterna i Mobility Tool om lärar- och personalutbyten inom 
Erasmus+ har ställts in på grund av pandemin men inställandet av resorna inte 
har orsakat några kostnader eller resebokningar inte har gjorts, men utbytet 
ändå har förberetts? Hur rapporteras dessa i slutrapporten? Svar: Vi ger anvisningar 
om detta senare. Om utbyten redan har antecknats i Mobility Tool lönar det sig att lämna dem 
där tills vidare och anteckna 0 € som stipendium. 

• Vi har beslutat att flytta ett planerat utbyte av en ankommande Erasmus-global 
lärare från denna vår till nästa höst. Kostnader uppstår inte ännu då flygen kan 
ombokas utan avgift. Vad händer om coronaläget fortsätter och utbytet inställs 
nästa höst? Förmodligen kan man rapportera detta som force majeure även på 
hösten. Svar: Ja, dessa coronaanvisningar gäller så länge som coronaepidemin påverkar 
utbytena.
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• Måste man ansöka om förlängning av KA103 för avtalsperioden 2019? Svar: Nej, 
men detta rekommenderas, så att användningen av stödet under läsåret 2020–2021 blir så 
smidigt som möjligt och det finns tillräckligt med medel särskilt för personalutbyten.

• Skickar Utbildningsstyrelsen beslut/kvittering på förlängningsansökningar för 
avtalsperioderna KA107 och KA103? Svar: Ja, beslut skickas när vi kan börja förbereda 
dem.

• Utbyten under höstterminen 2020: kan de genomföras normalt? Gemensamma 
riktlinjer behövs Svar: Detta kan för närvarande inte besvaras eftersom det är oklart hur 
länge epidemin pågår. 

• Studeranden som reser inom Erasmus+ 2020–2021: kan dokument mellan dem 
som reser läsåret 2019–2020 och högskolorna användas (stipendieavtal och 
Learning Agreement) eller kommer dokumenten att ändras? Svar: Man kan använda 
gamla blanketter men även nya publiceras inom de närmaste dagarna. ☺
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Tack! 

erasmus@oph.fi
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