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HVOR ER VI NÅ? 

Mottoet for det tyske formannskapet er “Sammen for innhentingen av Europa». 
Det tyske formannskapet legger følgende prinsipper til grunn for sin formannskapsperiode: 

 Overvinne konsekvensene av dagens krise i det lange løp og fremme økonomisk og sosial 
innhenting 

 Et sterkere og mer innovativt Europa 

 Et rettferdig Europa 

 Et bærekraftig Europa 

 Et trygt Europa og felles verdier 

 Et sterkt Europa i verden 
 

Den 21. juli ble Det europeiske råd enige om et forlik om EUs neste langtidsbudsjett 2021-2027 samt 
en gjenoppbyggingspakke, Next Generation EU, som skal finansiere tiltak for å få Europa på fote igjen 
etter COVID-19-krisen. Horisont Europa foreslås med et budsjett på 75,9 mrd. euro. I tillegg foreslås 
det å fordele 5 mrd. euro fra NextGenEU til programmet. Erasmus + foreslås med en ramme på 21,2 
mrd. i langtidsbudsjettet. 
 
Parlamentet er ikke fornøyd med størrelsen på langtidsbudsjettet som rådets medlemsland har blitt 
enige om, verken for Horisont Europa eller Erasmus+. Parlamentets komité for kultur og utdanning 

Sommeren 2020 har det vært et 
mannskapsskifte i 
utdanningsrådsstillingen ved EU-
delegasjonen. Hege Landmark-
Høyvik har overtatt som 
utdanningsråd etter Ragnhild 
Skålid. Hege Landmark-Høyvik 
kommer fra stillingen som 
prosjektleder i 
Kunnskapsdepartementet.  
 
Fra 1. juli  overtok Tyskland 
formannskapet for Rådet. Trioen 
Tyskland, Portugal og Slovenia vil 
samarbeide om en helhetlig 
europeisk agenda for de neste 18 
månedene. Det inkluderer å sikre 
en koordinert tilnærming til 
dagens krise, lære av dagens 
krise, takle de sosioøkonomiske 
konsekvensene og adressere 
viktige framtidige utfordringer.   

 

 
Forskningsråd Marthe Stornes Nordtug, til venstre, og utdanningsråd Hege 

Landmark-Høyvik, til høyre, er på plass i Brussel før å følge Europeisk 

utdannings-, forsknings- og innovasjonssamarbeid.  

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

https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=European+Council+conclusions%2c+17-21+July+2020
https://www.eu2020.de/blob/2354332/d2f4bc33ade0af634ae79552060d6332/pdf-trioprogramme-en-data.pdf


(CULT) har skrevet en uttalelse hvor de uttrykker sin skuffelse og uttaler at uten en økning i 
budsjettet for Erasmus+ vil ikke nye initiativ bli tatt inn i programmet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs neste 

langtidsbudsjett 

2021-2027: 

fordeling av EUs 

utgifter. 

Kilde: Rådet for 

den europeiske 

union©EU 2020.  

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CULT-PA-655780_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/recovery-plan-mff-2021-2027/
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/recovery-plan-mff-2021-2027/
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/recovery-plan-mff-2021-2027/


 

Den 21. juli avholdt det tyske formannskapet uformelt konkurranseevnerådsmøte for 
forskningsministrene i EUs medlemsland, EFTA EØS-landene og Sveits. Statsråd Henrik Asheim deltok 
på møtet, der den nye formannskapstrioen presenterte sine prioriteringer. Forskningsministrene 
diskuterte dessuten temaer som folkeforskning, gjenreising av økonomien etter COVID og 
samfunnsmessig robusthet samt satsing på grønn hydrogen. Her kan du lese det tyske 
formannskapets oppsummering av møtet.   

 

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. 
 

Europakommisjonen  

Utdanning  

Onsdag 1. juli la Europakommisjonen fram flere dokumenter om forebygging av 
ungdomsarbeidsløshet og styrking av kompetansepolitikk og fag- og yrkesopplæring.  
 
Pressemelding og dokumenter finnes her. Blant dokumentene var en ny kompetansepolitisk agenda 
European skills agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience. Videre ble det 
lagt frem et forslag til rådsanbefaling om fag- og yrkesopplæring. I tillegg ble den nye Europass-
portalen lansert. Se informasjon fra Diku her. 
 

 
European Skills Agenda. Kilde: Europakommisjonen ©EU 2020 

 
Den nye europeiske kompetansepolitiske agendaen innebærer en revisjon av den 
kompetansepolitiske agendaen som ble lagt fram 10. juni 2016. Den reviderte agendaen understreker 
at alle, uavhengig av bakgrunn, må ha mulighet til å lære hele livet, både for å være kvalifisert til 
deltakelse i et arbeidsliv i stadig endring, men også for å ha et godt liv i et samfunn som er i endring.  
 
Kommisjonen legger særlig vekt på at den grønne og den digitale omstillingen, samt demografiske 
utviklingstrekk, vil gi endrete kompetansebehov. I tillegg til at COVID-19 har akselerert den digitale 
omstillingen og avdekket behov for digital kompetanse, har pandemien også gitt økt arbeidsledighet i 

https://www.consilium.europa.eu/media/45140/en-2020-07-21_103-pm-informeller-eu-forschungsministerrat_english-version.pdf?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+research+21+July+2020&utm_term=952.100688.45095.0.100688&utm_content=Press+material
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://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1196
https://diku.no/aktuelt/ny-europeisk-kompetanseportal?fbclid=IwAR1N3R1nkYIghaNF-5iCDLDJ5xoz-ON3EW5CA2E0u1Ks5U8jtdQoygLyDc4
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1196


Europa. Kommisjonen viser blant annet til instrumentene i forslaget til gjenoppbyggingspakke etter 
COVID-19 (Next Generation EU) når det gjelder finansiering av tiltakene i agendaen. Etter- og 
videreutdanning er viktige tiltak for å sikre at arbeidsmarkedet får tilgang på riktig kompetanse, og for 
at mennesker kan delta i arbeidslivet. 
 

Formålet med forslaget til rådsanbefaling om fag- og yrkesopplæring som ble lagt fram samme dag, 
er å fornye EUs fag- og yrkesopplæringspolitikk og gjøre den mer framtidsrettet.  
 

Torsdag 9. juli annonserte Kommisjonen de 24 nye prosjektene som har fått støtte under andre 
pilotutlysing i European Universities Initiative i Erasmus+. Universitetet i Oslo, Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet og Norges Handelshøyskole er med i prosjekter som har fått tildelt 
støtte. 
  

Kommisjonen annonserte i juli, med oppdatering i august, de syv nye prosjektene som har fått støtte 
under andre utlysning av Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring (Centre of Vocational 
Excellence). Trøndelag fylkeskommune leder et av de utvalgte prosjektene. De har med tre norske 
partnere, samt partnere fra andre nordiske land, i et senter for fremragende fag- og yrkesopplæring 
innen havbruk. Den norske foreningen European Centre for Women and Technology deltar i et 
prosjekt innen mikroelektronikk.  
 

Forskning  

Den 15. juli la Europakommisjonen frem sin årsrapport om EUs forskningsinnsats i 2019. 
 

Den 28. juli lanserte Kommisjonen et manifest som skal sikre størst mulig tilgang til 
forskningsresultater fra COVID-19-forskning som er finansiert av EU. 

 
Manifesto for EU COVID-19 Research. Kilde: Europakommisjonen ©EU 2020 

Rådet for den europeiske union 

Utdanning 
Mandag 6. juli: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 

Dagsorden 

Merk følgende saker på dagsorden: 

 Kommisjonen presenterte forslag til rådsanbefaling om fag- og yrkesopplæring etterfulgt av en 
første diskusjon blant medlemslandene. 

 
 

https://ec.europa.eu/education/news/european-universities-results-second-call_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1421
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/selection_results_including_reserve_list_-_cove_2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1518252661475&uri=COM:2020:316:FIN
https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-manifesto-maximise-accessibility-research-results-fight-against-coronavirus-2020-jul-28_en&pk_campaign=rtd_news
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-manifesto.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2726-2020-INIT/en/pdf


 

Mandag 13. juli: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 

Dagsorden 

Merk følgende saker på dagsorden: 

 Kommisjonen presenterte den nye europeiske kompetansepolitiske agendaen etterfulgt av en 
første diskusjon blant medlemslandene.  

 

Tirsdag 14. juli: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 

Dagsorden 
Merk følgende saker på dagsorden:  

 Diskusjon om digital utdanning I Europas kunnskapssamfunn.  
 

Onsdag 22. juli: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 
Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden:  

 Diskusjon om kommisjonens forslag til rådsanbefaling om fag- og yrkesopplæring. 

 Innledende debatt om forslaget til nytt Erasmus+ og budsjettfordeling på de ulike delene av 
programmet.  

 

Forskning  

Mandag 6. juli: Rådsarbeidsgruppen for forskning 
Dagsorden. Merk følgende saker på dagsorden:  

 Orienteringsdebatt om de utestående delene av Horisont Europa (budsjett og 
tredjelandsassosiering).  

 

Torsdag 9. juli: Rådsarbeidsgruppen for forskning 
Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden:  

 Orienteringsdebatt om de utestående delene av Horisont Europa (budsjett og 
tredjelandsassosiering).   

 Utkast til rådskonklusjoner om fremtiden til Det europeiske forskningsområdet (ERA).  

 European Innovation Scoreboard 2020.  
 

Mandag 13. juli: Rådsarbeidsgruppen for forskning 
Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden:  

 Europakommisjonens melding om "A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe".  

 Den nye Skills Agenda og koblinger til forskning og innovasjon. 

 Forslag til omarbeiding av forordningen om Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi 
(EIT) samt forslag til ny strategisk innovasjonsagenda (SIA) for EIT. Utveksling av synspunkter på 
Europaparlamentets rapporter om disse.  

 

 
  A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe.Kilde: Europakommisjonen ©EU 2020. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2959-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2965-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3044-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2854-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2920-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2975-2020-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf


Mandag 20. juli: Felles møte for rådsarbeidsgruppene for forskning/atomspørsmål 
Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden:   

 JRC-forskning om robusthet og hydrogen. 

 Debrifing fra trilogforhandlingern om EIT. 

 Debrifing fra ministermøtet mellom EU og Den afrikanske union (AU) 16. juli  

 Status for forskning- og innovasjonsrelaterte saker i langtidsbudsjettet. 
 

Europaparlamentet 

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

I møte 13. juli, voterte CULT-komiteen over en rapport om grønnere programmer for utdanning, 
kultur og ungdom, Effective measures to “green” Erasmus+, Creative Europe and the European 
Solidarity Corps. 

 
Komiteen som først og fremst diskuterer saker på forskningsområdet er: 
• Komiteen for industri, forskning og energi (ITRE) 

 

I møte 6. juli 
diskuterte ITRE-
komiteen blant 
annet etableringen 
av et europeisk 
kompetansesenter 
for cybersikkerhet 
(European 
Cybersecurity 
Industrial, 
Technology and 
Research 

Competence 
Centre) samt 
Strategi for 
europeiske små- 
og mellomstore 
bedrifter.  

 Et europeisk kompetansesenter for cybersikkerhet diskuteredes i EPs ITRE-komitee. 

Kilde: Europakommisjonen ©EU 2020. 

 

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. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3053-2020-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-PV-2020-07-06-1_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cyber-security#Strategy
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


 
 
 

HVA SKJER I SEPTEMBER - OKTOBER?  

 

   Hva Når  Hvor 

Utdanning CULT-møte, Europaparlamentet 31. august –  

1. september 

Brussel 

Utdanning EMPL-møte, Europaparlamentet 31. august –  

1. september 

Brussel 

Utdanning & 

forskning 

2nd summer school on sustainable finance 1.-3. september Online 

Forskning ITRE-møte, Europaparlamentet 1. september Brussel 

Forskning Rådsarbeidsgruppemøte for forskning, Rådet 1. september Brussel 

Forskning Rådsarbeidsgruppemøte for forskning, Rådet 3. september Brussel 

Utdanning Bologna Board Meeting 4. september Edinburgh

/Virtuelt 

Forskning Konferanse om makroøkonomisk modellering 

av forskning og innovasjon 

6.-7. september Brussel/vir

tuelt 

Utdanning EMPL-møte, Europaparlamentet 7. september Brussel 

Forskning Rådsarbeidsgruppemøte for forskning, Rådet 7. september Brussel 

Utdanning Rådsarbeidsgruppemøte for utdanning, Rådet 7. september Brussel 

Forskning Rådsarbeidsgruppemøte for forskning, Rådet 10. september Brussel 

Utdanning Rådsarbeidsgruppemøte for utdanning, Rådet 11. september Brussel 

Utdanning Rådsarbeidsgruppemøte for utdanning, Rådet 14. september Brussel 

Forskning Rådsarbeidsgruppemøte for forskning, Rådet 14. september Brussel 

Utdanning Uformelt ministermøte, fag- og yrkesopplæring 16.-17. 

september 

Osnabrück 

Forskning Rådsarbeidsgruppemøte for forskning, Rådet 17. september Brussel 

Utdanning Rådsarbeidsgruppemøte for utdanning, Rådet 21. september Brussel 

Forskning Rådsarbeidsgruppemøte for forskning, Rådet 21. september Brussel 

Utdanning CULT-møte, Europaparlamentet 21.-22. 

september 

Brussel 

Utdanning Bologna Follow Up Group meeting (BFUG) 24.-25. 

september 

Berlin 

Utdanning Rådsarbeidsgruppemøte for utdanning, Rådet 25. september Brussel 

  

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/training-course/2nd-summer-school-sustainable-finance
https://ec.europa.eu/info/events/moving-frontier-macroeconomic-modelling-research-innovation-2020-sep-07_en
https://ec.europa.eu/info/events/moving-frontier-macroeconomic-modelling-research-innovation-2020-sep-07_en


   Hva Når  Hvor 

Utdanning Rådsarbeidsgruppemøte for utdanning, Rådet 28. september Brussel 

Forskning ITRE-møte, Europaparlamentet 28. september Brussel 

Forskning Formannskapskonferanse om Marie 

Skłodowska Curie Actions 

29. september Virtuelt 

Utdanning CULT-møte, Europaparlamentet 01. oktober Brussel 

Utdanning EMPL-møte, Europaparlamentet 01. oktober Brussel 

Utdanning High Level Group for Education and Training, 

Rådet 

7.-9. oktober Saarbrück

en 

Utdanning EMPL-møte, Europaparlamentet 15. oktober Brussel 

Utdanning CULT-møte, Europaparlamentet 26.-27. oktober Brussel 

Utdanning EMPL-møte, Europaparlamentet 28.-29. oktober Brussel 

 
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 

 Marthe Stornes Nordtug, forskningsråd, Marthe.Stornes.Nordtug@mfa.no 

 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 
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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

