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Invitasjon til å gi innspill til strategi for norsk deltakelse i det europeiske 
utdannings- opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet 

Innledning 
Regjeringen ønsker at Norge deltar i EUs program for utdanning, opplæring ungdom og idrett 
(Erasmus+) fra 2021-2027. Endelig avgjørelse om dette tas når EUs langtidsbudsjett er 
vedtatt. Regjeringen har besluttet å utarbeide en strategi for norsk deltakelse i det 
europeiske utdannings-, opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet for perioden 2021-
2027. Til strategien ønsker vi (Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og 
Kulturdepartementet) innspill fra relevante aktører.  
 
Europeisk samarbeid om utdanning, opplæring, ungdom og idrett gir muligheter og er viktig 
for Norge. Erasmus+ legger grunnlag for økt kvalitet og bidrar til samarbeid innenfor hele 
utdannings- og opplæringsområdet, ungdomssektoren og idrettsfelleskapet, og er en 
integrert del av norsk politikk. Gjennom deltakelsen har Norge mulighet til å bidra til 
politikkutviklingen på europeisk nivå, samtidig som den europeiske politikken påvirker norsk 
politikk.  
 
Strategien skal omfatte samarbeidet innenfor EUs program for utdanning, opplæring, 
ungdom og idrett, Erasmus+1, og Det europeiske utdanningsområdet for perioden 2021 til 
20272. Norge har sendt Kommisjonen en norsk kommentar om Det europeiske 
utdanningsområdet3. Strategien skal gi retning for en effektiv politikk og god utnyttelse av 

 
1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en, https://erasmuspluss.no/ressurser-og-
verktoey/erasmus-2021-2027 og 
https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/Erasmus_Aktiv_Ungdom/  
2 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en, og vedlegg til dette brev.  
3 https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kd/anbud-konsesjoner-og-
brev/brev/utvalgte_brev/2020/norwegian-comment-to-the-european-education-area/id2786761/.  
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mulighetene i samarbeidet, og den skal angi nasjonale mål, ambisjoner, prioriteringer og 
innsatsområder. Strategien skal etter planen legges frem før sommeren 2021. 
Regjeringen har nylig lagt frem Meld. St. 7 (2020-2021) En verden av muligheter – 
Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning (mobilitetsmeldingen) som bl.a. omhandler 
Erasmus+ for både utdannings- og ungdomsdelene av programmet. Mobilitetsmeldingen har 
ambisjoner om at flere studenter har et utenlandsopphold i løpet av studietiden og 
understreker hvor viktig Erasmus+ er for mobilitet i hele utdanningsløpet og frivillig sektor.  

Spørsmål  
Regjeringen ønsker å få innspill fra mange grupper. Derfor sendes denne invitasjonen ut til 
ulike aktører med ulikt engasjement på området. Vi ønsker å få tilbakemelding på hva som er 
det viktigste for dere at strategien omhandler.  
 
Under finner dere flere temaer med spørsmål og problemstillinger vi ønsker innspill på. 
Ettersom invitasjonen går bredt ut til ulike aktører, vil ikke alle temaene og spørsmålene 
være relevante for alle. Dere vurderer selv hvilke spørsmål dere vil besvare. Dere kan også 
komme med andre innspill utover spørsmålene som er nevnt nedenfor.  
 
Mål og ambisjoner:  

• Hva ønsker dere å oppnå ved å delta i det europeiske utdannings-, opplærings-, 
ungdoms- og idrettssamarbeidet gjennom Erasmus+ i perioden frem mot 2027?  

• Hvilke mål mener dere vi bør sette på nasjonalt nivå for deltakelsen i Erasmus+ og 
Det Europeiske utdanningsområdet?  
 

Meld. St. nr. 7 (2020-2021) En verden av muligheter – Internasjonal studentmobilitet i 
høyere utdanning4 gir føringer for nasjonale mål, ambisjoner, prioriteringer og 
innsatsområder.  
 

Muligheter og utfordringer:  
• Hvilken betydning har det europeiske samarbeidet og Erasmus+ for dere?  
• Ser dere nye/uutnyttede muligheter ved deltakelse i samarbeidet? 
• Hva er de største utfordringene og hindringene knyttet til deltakelse i Erasmus+, både 

i søknadsfasen og i gjennomføringen av prosjekter?  
• Hvordan arbeider din organisasjon med å mobilisere til og støtte opp under 

(potensielle) deltakere?  
• Hvilke nasjonale, regionale og lokale støttetjenester (f.eks. informasjon, kurs, 

rådgivning, økonomiske stimuleringsordninger) er særlig viktige for at din 
organisasjon skal lykkes i det europeiske samarbeidet?  

Informasjon og bruk av kunnskap og resultater:  
• Opplever du/din organisasjon at dere har god informasjon om europeisk 

politikkutvikling og samarbeid, som grunnlag for deres deltakelse i Erasmus+? 
• Hva/hvem er deres viktigste informasjonskanaler? 

 
4 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20202021/id2779627/. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20202021/id2779627/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20202021/id2779627/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20202021/id2779627/
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• Hvordan arbeider din organisasjon systematisk for å spre og ta i bruk kunnskap og 
resultater fra samarbeid i Erasmus+ i egen organisasjon og/eller utover egen 
organisasjon?  

Samspill med andre ordninger, organisasjoner og politikk/fagområder 
• Hvilke muligheter og utfordringer ser dere når det gjelder å utnytte synergier mellom 

Erasmus+ og det kommende europeiske utdanningsområdet og andre europeiske 
programmer og initiativer?  

• På hvilke områder og hvordan ønsker dere å utnytte synergier mellom det europeiske 
utdanningssamarbeidet (Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet) og det 
europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet (Horisont Europa og Det 
europeiske forskningsområdet)? 

• I hvilken grad ser dere synergier til andre internasjonale prosesser?  
• Hvilke muligheter og utfordringer ser dere når det gjelder å utnytte synergier mellom I 

ulike nasjonale programmer og Erasmus+ og det kommende europeiske 
utdanningsområdet?  

Slik gir du innspill 
Innspillsbrevet er også tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser 
sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på 
www.regjeringen.no/id2786321. Innspillsfristen er 10. februar 2021. 
 
Regjeringen vil også legge frem en strategi for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- 
og innovasjonssamarbeidet, og Kunnskapsdepartementet har sendt ut en egen invitasjon til 
å gi innspill til arbeidet med denne strategien5. Regjeringen har som målsetting å se 
forskning, innovasjon og utdanning i sammenheng, også i det europeiske samarbeidet. Vi 
oppfordrer de høringsinstansene som berøres av begge strategiene til å se innspillene i 
sammenheng. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Line Wold (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Mads Gravås 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
Kopi 
Barne- og familiedepartementet 
Kulturdepartementet 

 

 
5 Dette innspillsbrevet er også tilgjengelig på www.regjeringen.no. Innspill sendes elektronisk ved bruk av den 
digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2786322. 

http://www.regjeringen.no/id2786321
file://Cfil-0012/0200saksarkiv$/Prod/Arbeidsmapper/TJENESTER_KD10437/2020043673/www.regjeringen.no/id2786322
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Vedlegg Det europeiske utdanningsområdet  

Europakommisjonen la 30. september 2020 frem en melding om Det europeiske 
utdanningsområdet6.  
 
Meldingen presenterer en visjon om Det europeiske utdanningsområdet innen 2025, 
inkludert konkrete tiltak for å kunne realisere det Det europeiske utdanningsområdet. 
Arbeidet knyttes videre til den grønne og digitale omstillingen og til gjenoppbyggingen av 
Europa etter Covid-19-pandemien.  
 
Meldingen legger vekt på at utdanning er grunnlaget for personlig utvikling, ansettbarhet, og 
aktivt og ansvarlig medborgerskap. Videre understreker meldingen at utdanning er kjernen i 
den europeiske levemåten og bidrar til å styrke økonomien og demokratiet med frihet, 
diversitet, menneskerettigheter og sosial rettferdighet.  
 
Europakommisjonen fremhever sammenhengen mellom Det europeiske utdanningsområdet 
og den nye kompetansepolitiske agendaen, fornyete policyer for fag- og yrkesopplæring og 
Det europeiske forskningsområdet. Meldingen viser til at europeisk samarbeid om utdanning 
allerede har båret frukter, som å styrke lærere, forbedre generell utdanning, digital omstilling 
og nye prinsipper for å forbedre fag- og yrkesopplæring.   
 
Meldingen legger vekt på seks dimensjoner: 
 

1. Kvalitet.  
a. Kvalitet i utdanning er grunnleggende for å utstyre unge mennesker med 

kunnskap, ferdigheter og holdninger for å lykkes i livet. Det å mestre 
grunnleggende og generiske ferdigheter, inkludert digital kompetanse, og å 
utvikle språkferdigheter er sentralt i utdanningen. Mobilitet og samarbeid på 
tvers av land bidrar til kvalitet i utdanning.  

2. Inkludering og kjønnsbalanse  
a. Det å lykkes med utdanning skal ikke være koblet til sosioøkonomisk og 

kulturell status, og utdanningssystemet skal styrke enkeltpersoners muligheter 
for sosial mobilitet. Fag- og yrkesopplæring skal være mer fleksibel og 
fremtidsrettet og livslang læring skal bli en realitet for alle. Det må arbeides for 
kjønnsbalanse i lederstillinger og arbeides mot kjønnsstereotyper, 
diskriminering og trakassering.   

3. Grønn og digital omstilling 
a. Omstillingen til en bærekraftig, klimanøytral økonomi er avhengig av at folk 

endrer oppførsel og kompetanse, og utdanningssystemet kan være en 
katalysator. Den grønne omstillingen krever investeringer i utdanning for å øke 
antall profesjonelle som jobber for en klimanøytral og ressurs-effektiv 
økonomi. Utdanning på alle nivåer må utstyre folk med digitale ferdigheter og 
kompetanser.  

 
6 Achieving the European Education Area by 2025 - Communication | Education and Training (europa.eu).  

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/eea-communication-sept2020_en
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4. Lærere og undervisere 
a. Det må utvikles tiltak mot lærermangelen som mange land opplever og 

læreryrket må verdsettes. Lærere må få mulighet til videreutdanning. Mobilitet 
for lærerstudenter, lærere og lærerutdannere må bli del av lærerutdanningen.  

5. Høyere utdanning 
a. Det er behov for tettere samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner, 

utvikling av felles pensum og felles kurs, og sømløs bevegelse for studenter 
mellom utdanningsinstitusjoner i ulike land. Automatisk godkjenning av 
kvalifikasjoner og studentopphold i utlandet, kvalitetssikring av transnasjonale 
aktiviteter, og godkjenning av korte kurs som gir såkalte micro-credentials.  

6. Geopolitiske dimensjoner 
a. Det er nødvendig å promotere europeiske interesser og verdier, og 

utdanningssamarbeid bidrar til dette. Internasjonalt samarbeid er nødvendig 
for å nå FNs bærekraftmål. En integrert del av arbeidet er å utvide 
assosieringen av ikke-medlemsland, og særlig Vest-Balkan, til Det europeiske 
utdanningsområdet 

 
  



 

 

Side 6 
 

 
Adresseliste 
Agder fylkeskommune    
Akademikerne Fridtjof Nansens 

plass 6 
0160 OSLO 

Ansgar Teologiske 
Høgskole 

Fredrik Fransons 
vei 4 

4635 KRISTIANSAND S 

AOF Haugaland    
AOF Hordaland - Sogn 
og Fjordane 

   

AOF Norge Youngs gate 11 0181 OSLO 
AOF Østfold    
Arbeidsgiverforeningen 
Spekter 

Pb. 7052 
Majorstuen 

0306 OSLO 

Arkitektur- og 
designhøgskolen i Oslo 

Postboks 6768 St. 
Olavs plass 

0130 OSLO 

Art Complexion makeup 
skole og kurssenter 

   

Association of Norwegian 
Students Abroad 

Storgt. 19 0184 OSLO 

Atlantis Medisinske 
Høgskole 

Postboks 4290 
Nydalen 

0402 OSLO 

ungdoms- og 
familiedirektoratet Barne- 

Postboks 6299 
Etterstad 

0603 OSLO 

Barratt Due 
musikkinstitutt 

Postboks 5344 
Majorstuen 

0304 OSLO 

Bergen Arkitekthøgskole Postboks 39 5841 BERGEN 
Beverage Academy AS    
Bjørknes høyskole Lovisenberggt. 13 0456 OSLO 
Bodin videregående skole 
og maritime fagskole 

   

Bårdar Akademiet AS Rosenkrantz’ gate 
22 

0160 OSLO 

Centric IT Academy    
Chr. Thams fagskole    
Designinstituttet Postboks 104 

Torshov 
0412 OSLO 

Det tverrfaglige 
kunstinstitutt i Bærum 

Postboks 199 1319 BEKKESTUA 

Direktoratet for 
internasjonalisering og 
kvalitetsutvikling i høyere 
utdanning 

Postboks 1093 5809 BERGEN 
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Dronning Mauds Minne 
Høgskole for 
barnehagelærerutdanning 

Thrond Nergaards 
veg 7 

7044 TRONDHEIM 

Dykkerutdanningen ved 
Høgskulen på Vestlandet 

   

Einar Granum 
kunstfagskole 

Maridalsveien 17c 0178 OSLO 

Elevorganisasjonen Kolstadgata 1 0652 OSLO 
Emergence School of 
Leadership 

   

ESN    
European Helicopter 
Center AS 

   

Fabrikken Asker 
Kunstfagskole 

Postboks 4 1389 HEGGEDAL 

Fagskole Helse og miljø    
Fagskolen Aldring og 
helse 

   

Fagskolen for 
bokbransjen 

Øvre Vollgt. 15 0158 OSLO 

Fagskolen for 
bokbransjen 

Øvre Vollgt. 15 0158 OSLO 

Fagskolen i Hordaland    
Fagskolen i Kirkenes    
Fagskolen i Kristiansand    
Fagskolen i Kristiansund    
Fagskolen i Troms av. 
Nord-Troms 
videregående skole 

   

Fagskolen i Vestfold    
Fagskolen i Østfold    
Fagskolen i Ålesund    
Fagskolen Innlandet Teknologiveien 12 2815 GJØVIK 
Fagskolen Innlandet Teknologiveien 12 2815 GJØVIK 
Fagskolen Oslo Akershus    
Fagskolen Telemark    
Fagskolen Tinius Olsen    
avd. Harstad tekniske 
fagskole Fagskolen 
Troms 

   

avdeling Tromsø 
Fagskolen Troms 

   

Fagskulen i Sogn og 
Fjordane 
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Fashion Mode AS    
Fjellhaug Internasjonale 
Høgskole 

Sinsenvn. 15 0572 OSLO 

Folkeuniversitetets 
helsefagskole 

   

Forum for fagskoler - 
Abelia 

Postboks 5490 
Majorstuen 

0305 OSLO 

Fredrikstad FagAkademi 
AS 

   

Frelsesarmeens 
offisersskole AS 

Strandpromenaden 
179 

1516 MOSS 

Gauldal fagskole    
Hadsel videregående 
skole og fagskole 

   

Hald Internasjonale 
Senter 

Halseveien 37 4517 MANDAL 

Handelshøyskolen BI  0442 OSLO 
Hordaland helsefagskole    
Hovedorganisasjonen 
Virke 

Boks 2900 Solli 0230 OSLO 

Høgskolen i Innlandet Postboks 400 2418 ELVERUM 
Høgskolen i Molde 
vitenskapelig høgskole i 
logistikk 

Postboks 2110 6402 MOLDE 

Høgskolen i Østfold  1757 HALDEN 
Høgskulen i Volda Postboks 500 6101 VOLDA 
Høgskulen på Vestlandet Postboks 7030 5020 BERGEN 
Høyskolen for 
Dansekunst 

Marstrandgata 8 0566 OSLO 

Høyskolen for Ledelse og 
Teologi 

Micheletsvei 62 1368 STABEKK 

Høyskolen for yrkesfag 
AS 

   

Høyskolen Kristiania    
Imageakademiet    
Innlandet fylkeskommune    
Institutt for 
helhetsmedisin 

   

International Students' 
Union of Norway 

Lakkegata 3 0187 OSLO 

International Stunt 
Academy as 

   

Karmsund videregående 
skole 
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Kompetanse Norge Postboks 236 
Sentrum 

0103 OSLO 

Kunst og Design College    
Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St 

Olavsplass 
0130 OSLO 

Kunstskolen i Bergen Møllendalsveien 8 5009 BERGEN 
Kunstskolen i Rogaland Birkelandsgate 2 4012 STAVANGER 
Landsorganisasjonen i 
Norge 

Youngsgate 11 0181 OSLO 

Landsrådet for Norges 
barne- og 
ungdomsorganisasjoner 

Øvre Slottsgate 2b 0157 OSLO 

Levanger Fagskole    
Lillehammer Institute of 
Music Production 
Industries 

   

Lofoten maritime fagskole    
Lofoten reiselivfagskole    
Lovisenberg diakonale 
høgskole 

Lovisenberggaten 
15 B 

0456 OSLO 

Luftfartsskolen AS    
Lukas fagskole og 
kurssenter 

   

Menighetsbibelskolen Boks 113 3201 SANDEFJORD 
MF vitenskapelig 
høyskole for teologi 
religion og samfunn 

Postboks 5144 
Majorstua 

0302 OSLO 

Musikkteaterhøyskolen Trondheimsveien 
137 

0570 OSLO 

Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Nasjonalt fagskoleråd    
Nasjonalt organ for 
kvalitet i utdanningen 

Postboks 578 1327 LYSAKER 

NKI AS    
NKI AS    
NLA Høgskolen Postboks 74 5812 BERGEN 
Nord universitet Postboks 1490 8049 BODØ 
Nordkapp maritime 
fagskole og vgs skole 

   

Nordland fagskole i 
helse-og sosialfag 

   

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ 
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Nordland kunst- og 
filmfagskole 

Boks 49 8309 KABELVÅG 

Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER 
Norges grønne fagskole - 
Vea 

 2390 MOELV 

Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN 
Norges idrettsforbund    
Norges idrettshøgskole Postboks 4014 

Ullevål Stadion 
0806 OSLO 

Norges Ingeniør- og 
Teknologorganisasjon 

Postboks 9100 
Grønland 

0133 OSLO 

Norges Interiørskole AS    
Norges miljø- og 
biovitenskapelige 
universitet 

Postboks 5003 1432 ÅS 

Norges musikkhøgskole Postboks 5190 
Majorstua 

0302 OSLO 

Norges teknisk-
naturvitenskapelige 
universitet 

 7491 TRONDHEIM 

Norges yrkesakademi    
Noroff Fagskole AS    
Noroff høyskole Postboks 2544 4678 KRISTIANSAND 
Norsk Fotofagskole    
Norsk Gestaltinstitutt AS 
Høgskole 

Kjørbokollen 30 1337 SANDVIKA 

Norsk Hestesenter    
Norsk jernbaneskole    
Norsk 
studentorganisasjon 

Holbergs gate 1 0166 OSLO 

NORTRAIN Norwegian 
Drilling Academy AS 

   

NSKI Høyskole    
Næringslivets 
Hovedorganisasjon 

P.b. 5250 
Majorstua 

0303 OSLO 

Organisasjon for norske 
fagskolestudenter 

   

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 
OsloMet – 
storbyuniversitetet 

   

Osloregionens 
europakontor 

   

Pilot Flight Academy AS    
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Politihøgskolen Postboks 5027 
Majorstuen 

0301 OSLO 

Private Barnehagers 
Landsforbund 

Postboks 23 
Stormyra 

8088 BODØ 

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER 
Rådet for offentlige 
fagskoler 

   

Samarbeidsrådet for 
yrkesopplæring 

Postboks 9359 
Grønland 

0135 OSLO 

Samisk høgskole Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO 
Skrivekunstakademiet Georgernes Verft 5011 BERGEN 
Stavanger offshore 
tekniske skole 

   

Stavangerregionens 
europakontor 

   

Steinerhøyskolen Professor Dahls 
gate 30 

0260 OSLO 

Steinkjer fagskole    
Stiftelsen Rogaland Kurs 
og Kompetansesenter 

   

Stjørdal fagskole    
Sørlandets europakontor    
Sørlandets fagskole    
TISIP Fagskole    
Tone Lise Akademiet AS    
Treider Fagskoler AS    
Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

   

Trondheim fagskole    
Trøndelag 
fylkeskommune 

Pb 2560 7735 STEINKJER 

Trøndelags europakontor    
Tunsberg Medisinske 
Skole 

   

Ungdom og Fritid    
Unge funksjonshemmede Mariboes gate 13 0183 OSLO 
Unio Stortingsgata 2 0158 OSLO 
Unit - Direktoratet for IKT 
og fellestjenester i høyere 
utdanning og forskning 

Abels gate 5A 7030 TRONDHEIM 

Universell    
Universitetet i Agder Serviceboks 422 4604 KRISTIANSAND S 
Universitetet i Bergen Postboks 7800 5020 BERGEN 
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Universitetet i Oslo Postboks 1072 
Blindern 

0316 OSLO 

Universitetet i Stavanger  4036 STAVANGER 
Universitetet i Sørøst-
Norge 

Postboks 235 3603 KONGSBERG 

Universitetet i Tromsø – 
Norges arktiske 
universitet 

 9019 TROMSØ 

Universitets- og 
høgskolerådet 

Stortorvet 2 0155 OSLO 

Universitetssenteret på 
Svalbard 

Postboks 156 9170 LONGYEARBYEN 

Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 
Grønland 

0135 OSLO 

Vestfold og Telemark 
fylkeskommune 

   

Vestland fylkeskommune    
Vest-Norges 
Brusselkontor 

   

VID vitenskapelige 
høgskole 

Postboks 184 
Vinderen 

0319 OSLO 

Viken fylkeskommune    
Yrkesorganisasjonenes 
Sentralforbund 

Postboks 9232 
Grønland 

0134 OSLO 

Ytre Namdal fagskole    
Ålesund kunstfagskole Hellegata 12 6004 ÅLESUND 
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