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1.9.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1879/2008 af Chris Robillard, britisk statsborger, og 1560 
medunderskrivere, om hans modstand mod at bevilge EU-midler til et projekt, 
som har til formål at sammenlægge uddannelsesinstitutionerne Dartington College 
of Arts og University College Falmouth

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer Europa-Parlamentet til at træffe de nødvendige foranstaltninger, så der 
ikke bevilges EU-midler til sammenlægningen af uddannelsesinstitutionerne Dartington 
College of Arts og University College Falmouth. Ifølge andrageren vurderes en ansøgning om 
EFRU-midler til støtte af denne sammenlægning af det regionale udviklingsagentur for det 
sydvestlige England, South West Regional Development Agency, og tilsynsudvalget for 
konvergensfinansieringsprogrammer, Convergence Funding Programmes Monitoring 
Committee. Andrageren mener, at sammenlægningen rent faktisk er en overtagelse, som vil 
medføre en opløsning af Dartington College of Arts, en enestående institution, der blev 
grundlagt i 1920'erne. Han protesterer kraftigt imod den hemmelighedsfulde manøvrering bag 
denne sammenlægning og mener, at det ville være i strid med kriterierne for EU's regionale 
politikker at bevilge EU-midler.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. april 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Der er blevet indgivet en projektansøgning vedrørende sammenlægningen af 
uddannelsesinstitutionerne Dartington College of Arts og University College Falmouth under 
konvergensprogrammet for Cornwall og Isles of Scilly. Sammenlægningen omfatter, at 
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Dartington skal flyttes til Falmouth/Penryn i Cornwall. I konvergensprogrammet kaldes 
projektet "Enhancing the Creative Knowledge Base of Cornwall".

Det skal erindres, at beslutninger om udvælgelse af de projekter, der skal medfinansieres af 
strukturfondene, er forvaltningsmyndighedens ansvar. For konvergensprogrammet i Cornwall 
og Isles of Scilly har forvaltningsmyndigheden for England, afdelingen for kommunal- og 
lokalforvaltninger (Department for Communities and Local Government) uddelegeret sit svar 
i denne henseende til det regionale udviklingsagentur for det sydvestlige England, South West 
Regional Development Agency (SWRDA). Efter aftale med tilsynsudvalget for 
konvergensprogrammet er det iværksat procedurer for vurdering og udvælgelse af 
programmer i overensstemmelse med de kriterier, som tilsynsudvalget har vedtaget. Da 
tilsynsudvalget generelt ikke træffer finansieringsbeslutninger om projekter, er hensigten med 
procedurerne, at tilsynsudvalget godkender investeringer, der er nye eller omstridte. Da den
potentielle støtte til sammenlægningen af uddannelsesinstitutionerne blev bestridt af 
kampagnefolk, blev den anset for at være omstridt og derfor underlagt godkendelse fra 
tilsynsudvalget.

Projektet var allerede sat på dagsordenen for det første formelle møde i tilsynsudvalget den 
30. januar 2008. Dette skyldtes dets tidskritiske karakter. For at kunne fortsætte med den 
formelle sammenlægning af de to institutioner var der som minimum behov for en indikation 
af et muligt bidrag fra konvergensprogrammet. Tilsynsudvalget anbefalede, at det i princippet 
gerne så, at dette projekt kom i betragtning til finansiering. Dette var endnu ikke en 
finansieringsbeslutning. Projektet var stadig i sin tidlige udviklingsfase, og det havde endnu 
ikke været muligt at foretage en fuldstændig vurdering. Tilsynsudvalget anmodede derfor 
udtrykkeligt om, at ethvert bidrag fra EFRU afhænger af godkendelsen af vigtige 
vurderingsmæssige elementer som værdi for pengene, berettigelse til EFRU-støtte og 
bekræftelse af medfinansiering. Kommissionen anmodede i sin rådgivende kapacitet over for 
tilsynsudvalget i overensstemmelse med bestemmelserne i den generelle forordning om 
strukturfondene1 om, at der blev taget behørigt hensyn til projektets begrundelse, herunder 
flytningen af Dartington, samt at det blev sikret, at udvælgelsesprocedurerne og 
finansieringsbeslutningen fandt sted på gennemsigtig vis og i overensstemmelse med alle 
lovkrav. Tilsynsudvalget bemærkede endvidere synspunkter fra kampagnefolk imod 
sammenlægningen og fra personer, der støtter den.

Efter afslutningen af den fuldstændige vurdering blev der den 26. februar 2009 fremlagt en 
finansieringsbeslutning for tilsynsudvalget til støtte for projektet med henblik på godkendelse. 
Der var blevet udarbejdet et deltaljeret vurderingsdokument, og der blev givet garantier på de 
punkter, som var blevet rejst på udvalgets møde i januar 2008. Blandt andet var værdi for 
penge blevet godkendt, hvilket medførte en anbefaling af nøje at overvåge erhvervsmæssige 
resultater, kapital- og indtægtsfinansiering fra både SWRDA og rådet for finansiering af 
videregående uddannelse i England, Education Funding Council for England (HEFCE) var 
blevet bekræftet, og HEFCE havde bekræftet, at Dartington College of Arts' stilling var 
ubæredygtig uden sammenlægningen. Tilsynsudvalget godkendte et bidrag fra EFRU på 12,3 
mio. engelske pund, forudsat at de sammenlagte institutioner inddrog erhvervslivet, udviste en 
efterspørgsel, som understregede begrundelsen for at rekruttere yderligere studerende, samt 
udviste værdi for penge og leveringsdygtighed i det aktuelle økonomiske klima. Efter 
                                               
1 Rådets forordning 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelse for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, artikel 64, stk. 2. 
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tilsynsudvalgets godkendelse har SWRDA for nylig endeligt godkendt projektet.

Konvergensprogrammet for Cornwall og Isles of Scilly har til formål at skabe den fremdrift, 
der skal til for at omdanne økonomien til en økonomi med høj værditilvækst, hvor viden, 
miljø og livskvalitet understøtter bæredygtig økonomisk vækst. Programmet forventes at 
skabe 11.000 nye arbejdspladser. Dets samlede værdi er 670 mio. engelske pund, hvoraf 458 
mio. engelske pund finansieres af EFRU. Sammenlægningen af uddannelsesinstitutionerne 
Dartington College of Arts og University College Falmouth finansieres under programmets 
prioritetsakse for omdannelse af infrastruktur, der omfatter investeringer i infrastruktur til 
videnøkonomien, herunder videregående uddannelse. De andre prioritetsakser omfatter 
innovation, forskning og udvikling, erhverv og investering samt udnyttelse af økonomisk 
potentiale.

Konklusion

Finansieringsbeslutningen til støtte for sammenlægningen af uddannelsesinstitutionerne 
Dartington College of Arts og University College Falmouth er truffet af de nationale organer 
med ansvar for konvergensprogrammet i Cornwall og Isles of Scilly. Baseret på de 
foreliggende oplysninger fremgår det, at dette er sket i overensstemmelse med de gældende 
regler og procedurer."


