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HVOR ER VI NÅ? 

I oktober har det vært et skifte i forskningsrådsstillingen ved EU-delegasjonen. Tor Ivar Eikaas 

vil ha en 50% stilling som fungerende 
forskningsråd etter Marthe Nordtug, 
frem til en ny forskningsråd er på plass 
ved EU-delegasjonen. Tor Ivar Eikaas er 
ansatt i Forskningsrådet og er leder av 
Norges Kunnskapskontor i Brussel. 
Hjertelig velkommen til EU-
delegasjonen, Tor Ivar! 
 

Europakommisjonen la mandag 19. 
oktober frem sitt arbeidsprogram for 
2021. Her er arbeidsprogram med 
vedlegg. Arbeidsprogrammet har 
tittelen En vital Union i en sårbar 
verden.  
 

Arbeidsprogrammet inneholder nye 
initiativ langs de seks ambisjonene i 
Kommisjonspresident von der Leyens 
politiske retningslinjer: 

 
 

Tor Ivar Eikaas foran Europaparlamentet i Brussel den 29. 

oktober, der paraply og ansiktsmaske er en del av utstyret.  

Foto: Maria Deridder Holmlund©Norges delegasjon til EU 2020. 

1. Grønn omstilling  
2. Et Europa tilpasset den digitale tidsalder 
3. En økonomi som fungerer for folk  
4. Et sterkere Europa i verden  
5. Fremme europeisk livsstil  
6. Et nytt krafttak for europeisk demokrati 

 
Arbeidsprogrammet omtaler ikke så mange saker på kunnskapsfeltet. Det som omtales ligger under 
overskriften Fremme europeisk livsstil. Her skriver Kommisjonen at veien til økonomisk 
gjenoppbygging og gjennomføring av grønn og digital omstilling krever at europeere tilegner seg ny 
kompetanse. Som del av en bredere innsats for livslang læring og omstilling vil Kommisjonen fremme 
et initiativ om individuelle læringskontoer og utvikle en europeisk tilnærming til micro-credentials.  
 

Kommisjonen planlegger også en melding i andre kvartal 2021 om den globale tilnærmingen til 
forskning, innovasjon, utdanning og ungdom. Dette vil være en oppdatering og utvidelse av den 
gjeldende internasjonale strategien fra 2012, og hvor samspillet mellom forskning og utdanning blir 
tydeligere. Kommisjonen vil etablere et nytt byrå for avansert biomedisinsk forskning og utvikling og 
planlegger videre å lansere et felles system for forenklet deling av helsedata over landegrensene i 
Europa innen utgangen av 2021, bl.a. for å bidra til bedre forskning på området.  
 

Det varsles videre flere initiativ som enten direkte eller indirekte vil påvirke retning og ambisjon 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2021_commission_work_programme_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2021_commission_work_programme_annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?pg=strategy


spesielt for søyle 2 (Globale utfordringer) i Horisont Europa, bl.a. Europas digitale ti-år og oppdatering 
av Europas industristrategi. Videre ønsker Kommisjonen å oppdatere statsstøtteregelverket bl.a. for å 

reflektere teknologisk og markedsutvikling samt Kommisjonens 
gjeldende prioriteringer.  
 

Den 15. – 17. oktober gikk Erasmusdagene av stabelen. 
Arrangementer over hele Europa feiret internasjonalt 
utdanningssamarbeid. Erasmusdagene ble arrangert for fjerde 
gang og involverte over tre tusen lokale arrangementer i over 
60 land, blant annet i Norge.  

Erasmus Days ©European Union 2020.  

  

Det har vært stor aktivitet i Europaparlamentet denne måneden. I Parlamentets plenumsmøte, 
som ble avholdt 19. – 22. oktober, stilte Parlamentet spørsmål til Kommisjonen og Rådet om 

utdanning i lys av covid-19. 
Parlamentet ba Kommisjonen og 
Rådet om deres syn på hvilken 
påvirkning covid-19 pandemien har 
hatt på utdanning og ba dem 
orientere om sin langtidsvisjon for 
EUs utdanningspolitikk.  
 

Michael Roth, tysk europaminister, 
svarte på vegne av Rådet. 
Kommissær Ylva Johansson svarte 
på vegne av Kommisjonen. Her kan 
du se utvekslingen. 

 

I Parlamentets plenumsmøte 19. - 
23. oktober vedtok Parlamentet en 
resolusjon om fremtiden til 
europeisk utdanning i lys av covid-
19. Resolusjonen handler om 
effekten pandemien har hatt på 
tilgangen til utdanning. 
 

 

   
Kommissær Ylva Johansson den 19.oktober 2020.  

Foto: Claudio Centonze ©European Union 2020. Kilde: EC  

Den viser til de store forskjellene i tilgang til digital undervisning i ulike land, og påpeker at i noen 
medlemsland var opptil 32 % av elevene uten tilgang til undervisning i flere måneder i vår. I 
resolusjonen trekker Parlamentet frem at bedre samarbeid og koordinering mellom medlemslandene 
og en mer ambisiøs utdanningspolicy fra EU ville ha gjort responsen til covid-19 krisen mer effektiv.  
 
I forlengelse av dette ber Parlamentet Kommisjonen om å foreslå et robust rammeverk for fremtidig 
europeisk utdanningspolitikk som inkluderer et konkret arbeidsprogram med kvantifiserbare mål. 
Parlamentet trekker frem Erasmus+ programmet som det viktigste finansieringsinstrumentet for å 
støtte Det europeiske utdanningsområdet. Parlamentet bruker igjen anledningen til å understreke at 
de ikke er fornøyd med enigheten Rådet nådde i sommer om størrelsen på budsjettet til Erasmus+ i 
neste programperiode. 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debate-details.html?date=20201019&detailBy=date
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0282_EN.pdf


 

EUs INSTITUSJONER 

EUs tre hovedinstitusjoner er Europakommisjonen, Rådet for den europeiske union og 
Europaparlamentet. Disse tre institusjonene setter dagsorden og driver frem politikk, samarbeid og 
regelverksutvikling. Europakommisjonen utformer forslag til rettsakter og legger frem meldinger, 
strategier, forslag til rådsanbefalinger, og så videre. Under følger en oversikt over saker på 
utdannings-, forsknings-, og innovasjonsområdet i de tre institusjonene. 
 
 

Rådet for den europeiske union 

Utdanning 
Onsdag 07. oktober: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden:  

 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing 'Erasmus': 
the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Regulation (EU) 
1288/2013. Preparations for the upcoming trilogue 

 Proposal for a Council Recommendation on vocational education and training (VET) for 
sustainable competitiveness, social fairness and resilience. Finalisation of the text 

 
Tirsdag 13. oktober: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

 Commission Communication on achieving the European Education Area by 2025. Presentation by 
the Commission and discussion. 

 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing 'Erasmus': 
the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Regulation (EU) 
1288/2013. Preparations for the upcoming trilogue.  

 
Onsdag 14. oktober: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

 Draft Council conclusions on digital education in Europe's knowledge societies. Examination of 
the Presidency text.  

 
Onsdag 22. oktober: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing 'Erasmus': 
the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Regulation (EU) 
1288/2013. Preparations for the upcoming trilogue 

 Proposal for a Council Recommendation on vocational education and training (VET) for 
sustainable competitiveness, social fairness and resilience. Finalisation of the text 

 
Onsdag 29. oktober: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

 Draft Council conclusions on digital education in Europe's knowledge societies. Examination of 
the revised Presidency text 

 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing 'Erasmus': 
the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Regulation (EU) 
1288/2013. Preparations for the upcoming trilogue 

 

https://ec.europa.eu/info/index_en
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/home.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3769-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3912-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3913-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-4017-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-4123-2020-INIT/en/pdf


Forskning 
Mandag 5. oktober: Rådsarbeidsgruppen for forskning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

 Proposal for a Regulation on the European Institute of Innovation and Technology (recast). 
Proposal for a new Strategic Innovation Agenda (SIA) of the EIT. Debrief of the second trilogue 

 Commission communication on the European Research Area (ERA). Presentation by the 
Commission 

 
Torsdag 8. oktober: Rådsarbeidsgruppen for forskning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council establishing Horizon 
Europe - the Framework Programme for Research and Innovation laying down its rules for 
participation and dissemination. Debrief on the outcome of the trilogue 

 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Equipping Europe for world-class High Performance 
Computing in the next decade Accompanying the document Proposal for a Council Regulation on 
Establishing the European High Performance Computing Joint Undertaking. Presentation by the 
Commission 

 
Mandag 12. oktober: Fellesmøte rådsarbeidsgruppen for forskning og atomspørsmål 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

 Proposal for a Council Regulation establishing the Research and Training Programme of the 
European Atomic Energy Community for the period 2021-2025 complementing Horizon Europe – 
the Framework Programme for Research and Innovation. Examination of the new Presidency 
compromise text 

 
Mandag 26. oktober: Rådsarbeidsgruppen for forskning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

 Proposal for a Council Regulation on Establishing the European High Performance Computing 
Joint Undertaking. Examination of the Commission proposal 

 

Europaparlamentet 

Komiteene som først og fremst diskuterer saker på utdanningsområdet er: 
• Kultur- og utdanningskomiteen (CULT) 
• Komiteen for sysselsetting og sosialpolitikk (EMPL) 
 

I møtet 01. oktober vedtok CULT-komiteen en uttalelse om budsjettet til blant annet Erasmus+, hvor 
de gjentar at uten en økning i budsjettet kan ikke nye initiativer tas inn i Erasmus+ og at det vil være 
en fare for at programmet ikke når ambisjonene som er satt.  
 
I møtet 26. oktober diskuterte CULT-komiteen et utkast til en resolusjon om digital 
utdanningspolitikk. Utkastet fra CULT-komiteen om å forme digital utdanningspolitikk legger vekt på 
potensialet digitale teknologier har for lærere og elever i alle utdanningssektorer. Videre 
understreker den viktigheten av tilgang til digital infrastruktur og påpeker at bredbånd bør sees på 
som et offentlig gode, tilgjengelig for alle. Utkastet ønsker velkommen den oppdaterte 
handlingsplanen for digital utdanning som Kommisjonen la frem 30. september i år og trekker frem 
tiltaket om å etablere en europeisk digital utdanningshub. Utkastet foreslår også et nytt initiativ om 
kunstig intelligens og robotikk i utdanning.  
 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3739-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3825-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3889-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-4177-2020-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CULT-AD-655780_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CULT-PR-658874_EN.pdf


 

I EMPL-komitemøtet 15. oktober diskuterte komiteen et utkast til en uttalelse knyttet til 
resolusjonsutkastet fra CULT-komiteen om digital utdanningspolitikk. Uttalelsen skal oversendes 
CULT-komiteen. I utkast til uttalelse legger EMPL-komiteen bl.a vekt på at lærere må få muligheter til 
å forbedre sine digitale ferdigheter, og de fremhever at medlemsstater må sørge for at alle 
utdanningsinstitusjoner og alle studenter har tilgang til bredbånd, fordi det er grunnleggende for å 
forbedre digital kompetanse.  
 
I sommer la Kommisjonen frem ny europeisk kompetansepolitisk agenda og utkast til en 
rådsanbefaling om fag- og yrkesopplæring. I møtet 28.-29. oktober diskuterte EMPL komiteen utkast 
til resolusjoner knyttet til disse dokumentene. EMPL-komiteen stemte over en resolusjon som i all 
hovedsak støtter Kommisjonens utkast til rådsanbefaling om fag- og yrkesopplæring. I resolusjonen 
oppfordrer EMPL-komiteen medlemslandene til å jobbe sammen med alle relevante interessenter for 
å gjøre fag- og yrkesopplæring mer robust, attraktiv og inkluderende. Resolusjonen uttrykker støtte til 
Sentre for Fremragende fag- og yrkesopplæring, under Erasmus+, og ønsker velkommen forslaget om 
å tilby moduler i fag- og yrkesopplæring for å øke fleksibiliteten.  
 
EMPL-komiteen diskuterte et resolusjonsutkast om den nye europeiske kompetansepolitiske 
agendaen, som støtter de 12 tiltakene i agendaen fra Kommisjonen. Videre oppfordrer utkastet til 
europeiske og nasjonale tiltak for å øke digital kompetanse i utdanning og læring, samt at 
medlemsland investerer mer i kompetanseutvikling og utdanning. 
 
Komiteen som først og fremst diskuterer saker på forskningsområdet er: 
• Komiteen for industri, forskning og energi (ITRE) 
 
I møte 1. oktober diskuterte ITRE-komiteen etableringen av InvestEU-programmet, og den 15. 
oktober blant annet Horisont Europa-forordningen og særprogrammet samt omarbeidelsen av 
forordningen om Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) og den strategiske 
innovasjonsagendaen til EIT. 
 
Her finner du kalender og dagsorden for alle møtene i disse komiteene: CULT, EMPL og ITRE. 
Følg Europaparlamentets arbeid med lovgivning og forskjellige debatter i komiteene og 
plenumssamlingene. Europaparlamentets kalender for 2020 og 2021. 
 

  
Til venstre bilder av videooverføringen av EMPL-møtet med leder Lucia Nicholsonova, og til høyre en tom sal som viser 

covid-tiltakene i Brussel. ©Europaparlamentet 2020. Kilde CULT og EMPL, EP Multimedia Centre 

 
 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/PA/2020/10-15/1212634EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/RE/2020/10-28/1213277EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/RE/2020/10-28/1213281EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/draft-agendas.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/draft-agendas.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/draft-agendas.html
https://europarl.europa.eu/legislative-train/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/23441/cal2020_july_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/23401/CALENDAR%202021_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/


HVA SKJER I NOVEMBER – DESEMBER?  
 

Kategori  Hva Når  Hvor 

Utdanning DG Higher Education møte 4.-5. november Virtuelt 

Forskning ITRE-møte, Europaparlamentet  9. november  Brussel/ 

virtuelt 

Utdanning DG VET møte 10.-11. november Virtuelt 

Utdanning EMPL-møte, Europaparlamentet 10. november Brussel/ 

virtuelt 

Utdanning 

og forskning 

Kunnskapskontoret – arrangement om Horisont 

Europa og Erasmus+ 

13. november Virtuelt 

Utdanning EMPL-møte, Europaparlamentet 16. november Brussel/ 

virtuelt 

Utdanning CULT-møte, Europaparlamentet 19. november Brussel/ 

virtuelt 

Utdanning EUs rådsmøte for utdanning, ungdom, kultur og 

sport (EYCS) 

30. nov – 01. des Brussel 

Utdanning EMPL-møte, Europaparlamentet 30. nov – 01. des Brussel/ 

virtuelt 

Forskning ITRE-møte, Europaparlamentet 30. nov – 01. des Brussel/ 

virtuelt 

Utdanning CULT-møte, Europaparlamentet 2.-3. desember Brussel/ 

virtuelt 

Forskning Rådsarbeidsgruppemøte for forskning, Rådet 4. desember Brussel/ 

virtuelt 

Forskning ITRE-møte, Europaparlamentet 7. desember Brussel/ 

virtuelt 

Utdanning DG School møte 10.-11. desember Virtuelt 

Forskning Rådsarbeidsgruppemøte for forskning, Rådet 6. jan 2021 Brussel/ 

virtuelt 

Utdanning Rådsarbeidsgruppemøte for utdanning, Rådet 8. januar 2021 Brussel/ 

virtuelt 

 

Forkortelser:   

CULT  Culture and Education Committee 

EMPL  Employment and Social Affairs Committee (her sorterer fag- og yrkesopplæringen og kompetanspolitikk 

under) 

ITRE  Industry, Research and Energy Committee  

EP  Europaparlamentet 

KOM Europakommisjonen 

Rådet  Rådet for den europeiske union 

  



 
 
 

 
 

Norges delegasjon til EU – du er velkommen til å ta kontakt  

 

 Hege Landmark-Høyvik, utdanningsråd, hege.landmark-hoyvik@mfa.no 

 Tor Ivar Eikaas, forskningsråd, tie@forskningsradet.no Foto©Forskningsrådet 

 Maria Deridder Holmlund, assistent EU-delegasjonen, maria.deridder.holmlund@mfa.no 

 
 

Norges delegasjon til EU, Rue Archimède 17, 1000 Brussel, Belgia. Telefon +32 2 238 74 00. 
www (NO) - www (EN) - Facebook - Twitter - Instagram 

 

mailto:tie@forskningsradet.no
mailto:tie@forskningsradet.no
mailto:maria.deridder.holmlund@mfa.no
mailto:maria.deridder.holmlund@mfa.no
https://www.regjeringen.no/nb/tema/europapolitikk/id1151/
http://www.eu-norway.org/
http://www.facebook.com/pages/Norges-delegasjon-til-EU/352759818125749
http://twitter.com/norwayeu
https://instagram.com/norway_eu

