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HVOR ER VI NÅ? 

 
Kommisjonens arbeidsprogram for 2022 
Europakommisjonen legger hver høst ut et arbeidsprogram for påfølgende år, som løfter frem de 
viktigste initiativene som vil komme fra Kommisjonen. Kommisjonen la tirsdag 19. oktober frem sitt 
arbeidsprogram for 2022. 

 
Kommisjonens arbeidsprogram for 2022 ©European Union 2021. Kilde: EC. 

 
Arbeidsprogrammet til Europakommisjonen for 2022 bærer navnet Gjøre Europa sterkere i 
fellesskap og inneholder nye initiativ langs de seks ambisjonene i Kommisjonspresident von der 
Leyens politiske prioriteringer: 

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 

 
Forskning og innovasjon vil ha en nøkkelrolle i å møte utfordringene knyttet til europeisk 
gjenoppbygging og grønn og digital omstilling. Et viktig mål er at Europa fortsatt ligger i 
forskningsfronten og langt fremme i nye bølger av innovasjon. Et Europa tilpasset den digitale 
tidsalder legger vekt på at tilførsel av høy digital kompetanse og utdanning er nøkkelen for at folk fullt 
ut skal dra nytte av digital teknologi. Kommisjonen vil møte kompetanse- og kunnskapshullet ved å 
foreslå tiltak som skal underbygge og fremme digital kompetanse i skole og høyere utdanning.  
 
Under overskriften Et sterkere Europa i verden varsles en forsvarspakke, som skal inneholde et veikart 
for teknologier knyttet til sikkerhet og forsvar. Det skal styrke forskning og innovasjon for å redusere 
EUs strategiske avhengigheter. Likhet og rettferdighet i utdanning fremheves for å Fremme europeisk 

https://ec.europa.eu/info/files/2022-commission-work-programme-new-policy-objectives-factsheet_en


 

 

livsstil. Kommisjonen vil sikre fremtiden til den neste generasjonen av europeiske forskere og 
akademikere, bevare den ledende globale statusen til europeiske universiteter og samtidig øke 
samarbeidet. For å få til 
dette viser Kommisjonen 
til den varslede EU-
strategien for 
universiteter og at de vil 
foreslå måter å styrke det 
transnasjonale 
samarbeidet i høyere 
utdanning og gjøre 
samarbeidet bærekraftig. 
Under samme overskrift 
omtales også forslag om 
å opprette et felles 
system for forenklet 
deling av helsedata, som bl.a. skal bidra til bedre forskning – og nye medisiner. Her 
er arbeidsprogram med vedlegg.  
 
Det slovenske formannskapet arrangerte 26. og 27 oktober konferansen Nytt Europeisk 
forskningsområde (ERA) – mot et ansvarlig kunnskapsdrevet samfunn i det tredje milleniumet. Et 
hovedformål med konferansen var å engasjere aktører (‘stakeholders’) til en dialog om et nytt, 
revitalisert ERA. Første dag inviterte til en diskusjon om kommisjonens forslag til rådsanbefaling om 
en pakt for forskning og innovasjon og forslag til ny styringsordning. Andre dag inviterte til en dialog 
om gjennomføring av nytt ERA på fire områder: forskningsinfrastrukturer, forskerkarrierer, åpen 
forskning og felles industrielle teknologiske veikart/kunnskapsvalorisering.  

 

 
Tidligere president for European Research Council, og professor emerita i vitenskaps- og teknologistudier ved tekniske  

høyskolen ETH Zürich, Helga Nowotny ved konferensen New European Research Area conference– towards a responsible 

knowledge-driven society of the 3rd millennium ©Slovenske formannskapet 2021. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com2021_645_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com2021_645-annex_en.pdf
https://era-si.eu/programme/schedule
https://era-si.eu/programme/schedule
https://www.flickr.com/photos/eu2021si/51632345471/in/album-72157720076082696/


 
 
 

 

 

 

 

 

Europakommisjonen. Foto©Norges delegasjon til EU 2021. 

 

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 

EU og Vest-Balkan har lansert en felles strategi for å styrke samarbeid innen innovasjon, forskning, 
utdanning, kultur, ungdom og sport.  
Her er pressemelding fra Kommisjonen og mer informasjon om strategien.  
 
Europakommisjonen har gitt ut rapporten «A systemic, whole-school approach to mental health and 
well-being in schools in the EU». Rapporten gjennomgår den internasjonale litteraturen om hvordan 
skoler kan fremme mental helse og velvære og forhindre mobbing. Videre presenterer rapporten et 
rammeverk for en systemisk og helhetlig skoletilnærming til mental helse og velvære.  
Rapporten kan leses her.  
 

På verdens dag for lærere – 5. 
oktober – lanserte 
Kommisjonen et nettbasert 
verktøy Selfie for Teachers 
hvor lærere kan gå gjennom 
og få tilbakemelding på 
hvordan de bruker digitale 
verktøy og teknologier. 
Verktøyet er utviklet for å 
støtte lærere i grunnskole og 
videregående utdanning til å 
reflektere over hvordan de 
benytter digital teknologi i 
arbeidet sitt og identifisere 
hvor de trenger videre 
opplæring og støtte.   

 Illustrasjon: Selfie for teachers@EC 2021. 

 

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/info/news/eu-and-western-balkans-launch-joint-strategy-strengthen-cooperation-innovation-research-education-culture-youth-and-sport-2021-oct-06_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/europe-world/international-cooperation/western-balkans_en#agenda-on-innovation-research-education-culture-youth-and-sports
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/200445c0-227d-11ec-bd8e-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/education/news/new-online-tool-to-support-teacher-digital-skills_en
https://ec.europa.eu/education/news/new-online-tool-to-support-teacher-digital-skills%20_en


 

 

Kommisjonen har nedsatt en 
ekspertgruppe som gjennom 
det neste året skal jobbe 
med hvordan man kan 
håndtere desinformasjon og 
fremme digital kompetanse 
gjennom utdanning og 
opplæring. Ekspertgruppen 
skal legge frem retningslinjer 
for lærere og undervisere 
høsten 2022. Arbeidet følger 
opp et av tiltakene i 
Kommisjonens handlingsplan 
for digital utdanning 2021-
27.  

Høyrepresentanten for utenriks- og sikkerhetspolitikk og Kommisjonens fellesmeddelselse om EUs 
Arktis-politikk ble lansert 13. oktober med tittelen: A stronger EU engagement for a peaceful, 
sustainable and prosperous Arctic. Meddelelsen, som erstatter en meddelelse fra 2016, trekker fram 
forskning og innovasjon som fortsatt viktige områder. Av konkrete tiltak nevnes en all-atlantisk 
havforskningsallianse fra pol til pol, forskning på langsiktige konsekvenser av permafrost-tining og på 
langdistanse transport av plast. Horisont Europa vil investere i arktisk forskning. 

Kommisjonen lanserte 26. oktober et nytt EIT-partnerskap innen kultur og kreativitet. Målet er å 
realisere økonomiske muligheter innen arkitektur, kulturarv, design, mote, film, musikk, publisering, 
utøvende kunst og videospill. 

 
Kilde: Europakommisjonen©EC Factsheet 2021 

Kommisjonen presenterte resultater fra grønn giv utlysningen under Horisont 2020 den 27. oktober. 
Det var satt av 1 mrd. euro til utlysingen innen 8 tematiske områder som reflekterer strukturen i EUs 
grønne giv. 73 prosjekter (av 1550 søknader) fikk støtte. Fem prosjekter presenterte seg under 
lanseringen med temaer som restaurering av ferskvannsystemer, bærekraftige skolemåltider, ekstreme 
skogbranner, grønn flyplass og et prosjekt om grønn hydrogen som Sintef koordinerer. Norske aktører 
gjorde det svært godt og hentet hjem om lag 470 mill. kroner med deltakelse i 23 av prosjektene. Her 
kan du lese en mer utfyllende analyse av resultatene fra utlysningen. 

https://ec.europa.eu/education/news/expert-group-tackling-disinformation-promoting-digital-literacy-launched_en
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/2_en_act_part1_v7.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/2_en_act_part1_v7.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5467
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/events/documents/egd_randicall_factsheet_october2021.pdf
https://ec.europa.eu/info/events/horizon-2020-european-green-deal-call-results-and-ambitions-future-2021-oct-27_en
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norske-forskningsmiljoer-henter-nesten-en-halv-milliard-til-klimaforskning/id2880655/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/events/documents/ec_rtd_gdce-analysis_report.pdf


 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rådsbygningen. Foto ©Norges delegasjon til EU 2021. 

Rådet for den europeiske union 

Utdanning 
Mandag 4. oktober: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 
Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

- Draft Council Resolution on the governance structure of the strategic framework for European 
cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond (2021-
2030) - Revised Presidency text 

- Draft Council Resolution on a new European agenda for adult learning 2021-2030 - Revised 
Presidency text 

- Proposal for a Council Recommendation on blended learning for high quality and inclusive 
primary and secondary education - Revised Presidency text 

 
Mandag 18. oktober: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 
Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

- Draft Council Resolution on a new European agenda for adult learning 2021-2030 
-  Revised Presidency text 
- Draft Council Resolution on the governance structure of the strategic framework for European 

cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond (2021-
2030) - Revised Presidency text 

- Proposal for a Council Recommendation on blended learning for high quality and inclusive 
primary and secondary education - Revised Presidency text 

 
Torsdag 28. oktober: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 
Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

- Proposal for a Council Recommendation on blended learning for high quality and inclusive 
primary and secondary education – Finalization of the text 

- Draft Council Resolution on the governance structure of the strategic framework for European 
cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond (2021-
2030) - Examination of the revised Presidency text with a view to finalization 

 

Forskning 
Torsdag 7. oktober: Rådsarbeidsgruppen for forskning 
Dagsorden. Merk følgende saker på dagsorden: 

- Proposal for a Council Recommendation on a Pact for Research and Innovation in Europe 
- Draft Council conclusions on the future governance of the European Research Area (ERA)  

 
Torsdag 14. oktober: Rådsarbeidsgruppen for forskning 
Dagsorden. 

- Proposal for a draft Agreement between the European Union and the Faroe Islands on the  
participation of the Faroe Islands in Union programmes and the Protocol on Horizon Europe  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-4521-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-4659-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-4660-2021-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/mpo/2021/10/research-(307654)/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/mpo/2021/10/research-(307791)/


 

 

association – Information by the Commission 
- Association of third countries to Horizon Europe – Information by the Commission on the state-

of-play 
 

Mandag 18. oktober: Rådsarbeidsgruppen for forskning 
Dagsorden. Merk følgende dokumenter: 

- ANNEX to the Communication from the Commission to the European Parliament, the European 
Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions Introducing HERA, the European Health Emergency Preparedness and Response 
Authority, the next step towards completing the European Health Union  

- ANNEX 1 to the Communication from the European Commission to the European parliament, the 
Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions New European 
Bauhaus : Beautiful, Sustainable, Together - Report on the co-design phase 

 
Mandag 25. oktober: Rådsarbeidsgruppen for forskning 
Dagsorden. Merk følgende saker på dagsorden: 

- Proposal for a Council Recommendation on a Pact for Research and Innovation in Europe 
- Draft Council conclusions on the future governance of the European Research Area (ERA) 

 

 
Faktablad: The new European Research Area. Kilde: EU Publications Office  

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/mpo/2021/10/research-(307900)/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/mpo/2021/10/research-(308049)/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/151f4fdc-2c97-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/151f4fdc-2c97-11ec-bd8e-01aa75ed71a1


 
 
 

 
 

 

 

 

 
Europaparlamentet i Strasbourg. Foto ©Norges delegasjon til EU 2019. 

 

Europaparlamentet  
Komiteene som først og fremst diskuterer saker på utdanningsområdet er: 

• Kultur- og utdanningskomiteen (CULT) 

• Komiteen for sysselsetting og sosialpolitikk (EMPL) 
 
Komiteen som først og fremst diskuterer saker på forskningsområdet er: 

• Komiteen for industri, forskning og energi (ITRE) 
 
Europaparlamentet ga 20. oktober støtte til etablering av ni institusjonelle partnerskap (digital, helse og 
klima) under Horisont Europa (dagsorden). Lenke til diskusjonen. Det forventes at Rådet på sitt møte 
26. november vedtar oppstart av partnerskapene. 
 
 

 
MEP og medlem av ITRE-komiteen Maria da Graça CARVALHO under plenumsesjonen og debatten om Joint undertakings 

under Horizon Europe. Foto: Philippe STIRNWEISS ©European Union 2021. Kilde: EP. 

 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/26141/SYN_OJ_October%20II_STRa_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20211019-21:29:12&playerEndTime=20211019-22:03:34
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96867/MARIA+DA+GRACA_CARVALHO/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session-joint-undertakings-under-horizon-europe_20211019_EP-120473H_STRP_0238_p#ssh


 

 

 
Bilde fra rapporten om Kulturens, utdanningens, medias og sportens rolle i kampen mot rasisme.  

©EP Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Directorate-General for Internal Policies 2021. 

 
I CULT-komiteens møte 25. – 26. oktober var det flere utdanningssaker på dagsorden. Komiteen 
utvekslet synspunkter med Kommisjonen om det årlige arbeidsprogrammet for Erasmus+ programmet 
og kjønnsbalanse i programmet. I tillegg var det en diskusjon om rollen kultur, utdanning, media og 
sport spiller i kampen mot rasisme, på bakgrunn av rapporten The role of Cuture, education, media and 
sport in the fight against racism om saken fra Parlamentets policyavdeling. Møtet inkluderte også en 
åpen høring om inkluderingstiltak i Erasmus+ programmet 2014-20. Opptak fra møtet kan sees her.  

  

På ITRE-komiteens møte 14. oktober orienterte parlamentsmedlem Carvalho om avsluttet trilog om 
partnerskap innen metrologi under Horisont Europa. Orienteringen kan sees her. 
 
På ITRE-komiteens møte 28. oktober ble det avholdt en meningsutveksling med generaldirektør Jean-
Erik Paquet (generaldirektoratet for forskning og innovasjon) om kjønnsbalanse og en høring om EUs 
nye industrielle strategi. Meningsutvekslingen om kjønnsbalanse kan sees her, høringen om 
industristrategien her. 
 

 
EUs nye industrielle strategi. Illustrasjon ur "Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for 

Europe’s recovery ". Kilde EC. 

 
Her finner du kalender og dagsorden for alle møtene i disse komiteene: CULT, EMPL og ITRE. 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/DV/2021/10-25/Study_Role_of_culture_education_media_sport_fighting_racism_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/DV/2021/10-25/Study_Role_of_culture_education_media_sport_fighting_racism_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/meetings/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-industry-research-and-energy_20211014-0900-COMMITTEE-ITRE_vd
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-industry-research-and-energy_20211028-0900-COMMITTEE-ITRE_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-industry-research-and-energy_20211014-0900-COMMITTEE-ITRE_vd
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en#documents
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


 
 
 

HVA SKJER NOVEMBER OG DESEMBER?  

 

Kategori  Hva Når  Hvor 

Slovenia overtok formannskapet i Rådet  1. juli 2021  

Utdanning Formannskapskonferanse om digital omstilling i 

utdanning Resetting education and training for the 

digital age 

8. – 9. 

november 

Virtuelt/ 

Slovenia 

Forskning Komiteen for industri, forskning og energi (ITRE) 

foreløpig agenda 

9. november  Brussel 

Forskning Komiteen for industri, forskning og energi (ITRE) - 

foreløpig agenda 

11. november 

 

Brussel 

Utdanning 
Komiteen for sysselsetting og sosialpolitikk (EMPL) - 

agenda 
11. november Brussel 

Utdanning Kultur- og utdanningskomiteen (CULT) 15. november Brussel 

Utdanning Komiteen for sysselsetting og sosialpolitikk (EMPL) 15. november Brussel 

Utdanning Komiteen for sysselsetting og sosialpolitikk (EMPL) 18. november Brussel 

Forskning Konkurranseevnerådsmøte (forskning og rom) 26. november Brussel 

Utdanning EUs rådsmøte for utdanning, ungdom, kultur og 

sport (EYCS) 

29. november Brussel 

Forskning Komiteen for industri, forskning og energi (ITRE) - 

foreløpig agenda 

30. november 

 

Brussel 

Utdanning Kultur- og utdanningskomiteen (CULT) 1. – 2. 

desember 

Brussel 

Forskning Komiteen for industri, forskning og energi (ITRE) - 

foreløpig agenda 

6. desember 

 

Brussel 

Utdanning Education Summit  9. desember Virtuelt 

Frankrike overtar formannskapet i Rådet 1. januar 2022  

Forkortelser:   

CULT  Culture and Education Committee 

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

ITRE  Industry, Research and Energy Committee  

EP  Europaparlamentet 

KOM Europakommisjonen 

Rådet  Rådet for den europeiske union 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/
https://europa.eu/newsroom/events/resetting-education-and-training-digital-age_en
https://europa.eu/newsroom/events/resetting-education-and-training-digital-age_en
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/en/agenda/202111/ITRE
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/en/agenda/202111/ITRE
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/en/agenda/202111/EMPL?meeting=EMPL-2021-1111_1&session=11-11-14-15
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/en/agenda/202111/ITRE
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/en/agenda/202112/ITRE
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/


 

 

 

 

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

 

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

   Geir Arnulf, forskningsråd, geir.arnulf@mfa.no 

 Maria Deridder Holmlund, assistent, 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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