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HVOR ER VI NÅ? 

Slovenia overtok formannskapet for Rådet 1. juli. Det er andre gang Slovenia har formannskapet, og 
dette formannskapet sammenfaller med at landet feirer 30 år med uavhengighet. Slovenia er siste 

land ut i trioen Tyskland, Portugal og Slovenia, som 
samarbeider om en sammenhengende europeisk 
agenda for perioden 1. juli 2020 – 31. desember 2021.  
 
Under mottoet «Sammen. Robust. Europa.», vil det 
slovenske formannskapet arbeide langs fire 
overordnete prioriteringer:  

• Fasilitere EUs gjenoppbygging og styrke EUs 
robusthet og strategiske autonomi 

• Reflektere over EUs fremtid gjennom konferansen 
for EUs fremtid 

• Styrke rettsstaten og europeiske verdier  

• Øke sikkerhet og stabilitet i EUs nabolag 
 
 

 
Europakommisjonen forsknings- og innovasjonsdager 
Europakommisjonen arrangerte forsknings- og innovasjonsdagene European Research and Innovation 
Days 2021 (R&I days) 23-24 juni. Dette er Europakommisjonens årlige flaggskip-arrangement innen 
forskning og innovasjon. Årets arrangement samlet mer enn 21.000 påmeldte deltakere fra 105 land. 
Arrangementet hadde et omfattende program med over 70 ulike sesjoner, tilpasset både 
beslutningstakere, forskere, innovatører og innbyggere. 

 
"The European Research and Innovation Days 
sparked energy, creativity and dedication amongst 
its 21,000 participants, stressing the importance of 
investments in research and innovation across 
Europe. We can make a real difference in the lives of 
Europeans and society as a whole by working 
together." 
- Mariya Gabriel, EU-kommissær for innovasjon,  

forskning, kultur, utdanning og ungdom 
 

Alle opptak fra arrangementet er tilgengelig her. Årets 
arrangement inkluderte også en virtuell utstilling som 
fortsatt er åpen.  

 

 

Mariya Gabriel, EU-kommissær for innovasjon,   

forskning, kultur, utdanning og ungdom på årets  

R&I days. Foto©European Union 2021, kilde.  

 

https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/news/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/the-trio-presidency-programme/
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days/programme-day-1
https://www.research-innovation-exhibition.eu/en
https://www.flickr.com/photos/184602925@N02/51281237328/in/album-72157719443978379/


 

 

 
 
Informasjonsdager om Horisont Europa 
I perioden 28. juni – 16. juli arrangerer Europakommisjonen en serie med virtuelle informasjonsdager 
med fokus på de første utlysningene i Horisont Europa. Alle arrangementene vil også være 
tilgjengelige etter arrangementene. Mer informasjon og detaljert program finnes her. 
 
Noen programpunkter:  
 

 
 

ERA & Widening 
Denne infodagen vil 
konsentrere seg om Horizon 
Europe-delen for å utvide 
deltakelsen og styrke det 
europeiske 
forskningsområdet ERA.  
Mer info her. 
 
The Marie Skłodowska-Curie 
Actions: what’s new under 
Horizon Europe 
Nettarrangementet vil 
presentere Marie 
Skłodowska-Curie Actions 
(MSCA)-programmet under 
Horizon Europe.  Økten er 
åpen for forskere, høyere 
utdanningsinstitusjoner, 
forskningsinstitutter, 
forskningsfinansieringsbyråer 
og mange andre 
organisasjoner som er 
interessert i å søke om 
fremtidige finansieringsanrop 
for første gang. Mer info her. 
 

 

 

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/era-widening
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/marie-sklodowska-curie-actions-whats-new-under-horizon-europe


 

 

 

 

 

 

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 

Europakommisjonen 
arrangerte konferansen 
«Skills for industry – 
upskilling and reskilling in 
the post-covid era. 
Fostering new services and 
jobs creation» 29. – 30. 
juni. Konferansen brakte 
sammen representanter 
fra Europakommisjonen og 
fra næringslivet for å 
diskutere hvordan man 
skal lykkes med 
kompetanseheving i 
Europa. Konferansen dag 1 
kan sees her og dag 2 kan 
sees her.    

  Skills for Industry. Kilde: European Innovation Council and SMEs Executive  

Agency, EISMEA 

 

 

 

 

 

 

 

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://www.youtube.com/watch?v=ZhvddhHapv8
https://www.youtube.com/watch?v=ZhvddhHapv8
https://www.youtube.com/watch?v=_4LdL5KWeAQ
https://www.youtube.com/watch?v=_4LdL5KWeAQ
https://eismea.ec.europa.eu/events/skills-industry-high-level-conference_en


 

 

 

 

 

 

 

Rådsbygningen. Foto ©Norges delegasjon til EU 2021. 

 

Rådet for den europeiske union 

Utdanning 
Mandag 21. juni: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 
- Achieving the European Education Area – Update on the state of play on the main EEA 

actions – Presentation by the Commission 
- Roadmap for discussions on the governance structure and mechanism of the Strategic 

framework for European cooperation in education and training and towards the European 
Education Area – Presentation by the Presidency 

- Future Working Groups of the Strategic framework for European cooperation in education 
and training towards the European Education Area - Draft mandates for the Adult Learning 
and VET Working Groups – Presentation by the Commission – Initial examination 

- Work programme of the incoming Presidency – Presentation by the Slovenian delegation 
 

Fredag 2. juli: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 
- PT COVID-19 platform: impact of the COVID-19 pandemic on education and training - 

Presentation by PT delegation 
- Future Working Groups of the Strategic framework for European cooperation in education 

and training towards the European Education Area - Draft mandates for the Adult Learning 
and VET Working Groups – Further discussion 

- Draft Council Resolution on a new European agenda for adult learning 2021-2030 – 
Presentation by the Presidency – General exchange of views 

 

Forskning 
Tirsdag 22. juni: Rådsarbeidsgruppen for forskning 
Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

- Proposal for a Council Regulation establishing the Joint Undertakings under Horizon Europe - 
Examination of the Draft Progress Report 
 

Mandag 28. juni: Rådsarbeidsgruppen for forskning 
Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

- ESIR Policy brief: Transformation post-COVID - Mobilising innovation for People, Planet and 
Prosperity Presentation by the Commission - Presentation by the Chair of ESIR  

- European Innovation Scoreboard 2021 and Regional Innovation Scoreboard 2021 - 
Presentation by the Commission  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3427-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3722-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3645-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3711-2021-REV-1/en/pdf


 

- Proposal for a Council Regulation on establishing the European High Performance Computing 
Joint Undertaking and its Annex (statutes) - Information from the Presidency 

- Work programme of the incoming Presidency - Information from the Slovene delegation  
 
Torsdag 1. juli: Rådsarbeidsgruppen for forskning 
Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

- Priorities of the Slovene Presidency - Presentation by the Presidency  
- Proposal for a Council Regulation establishing the Joint Undertakings under Horizon Europe - 

Examination of the Presidency text (recitals)  
- Council Conclusions on the Global Approach - Examination of the Presidency text 

 
Mandag 5. juli: Rådsarbeidsgruppen for forskning 
Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

- Proposal for a Council Regulation establishing the Joint Undertakings under Horizon Europe - 
Examination of the Presidency text (recitals)  

- State of play on association of third countries to Horizon Europe - Information by the 
Commission 

 
Torsdag 8. juli: Rådsarbeidsgruppen for forskning 
Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

- State of play on the work of the expert group on ERA Forum for Transition - Information by 
the Commission and exchange of views  

- Research and Innovation days and Horizon Europe info days - Information by the Commission 

 

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

• Kultur- og utdanningskomiteen (CULT) 
• Komiteen for sysselsetting og sosialpolitikk (EMPL) 

 
Onsdag 16. juni holdt CULT og ITRE komiteen en felles høring om det nye europeiske Bahaus 
initiativet. Høringen kan sees her.  
Europaparlamentet har 
skrevet et oppsummerende 
notat om utdanning og det 
europeiske Bauhaus initiativet, 
som kan leses her.  

 
Komiteen som først og fremst 
diskuterer saker på 
forskningsområdet er: 

• Komiteen for industri, 
forskning og energi (ITRE) 
 

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

Europaparlamentet, Brussel. Foto© EP

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3718-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3817-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3882-2021-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/DV/2021/06-16/DraftProgramme_Joint_ITRE-CULT_PH_Bauhaus_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/itre-cult_20210616-1645-COMMITTEE-ITRE-CULT_vd
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/DV/2021/06-16/EPRS_ATA2021689363_EN.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://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690872/IPOL_STU(2021)690872_EN.pdf


 

 

HVA SKJER I JULI – AUGUST - SEPTEMBER?  
 

Kategori  Hva Når  Hvor 

Slovenia overtar formannskapet i Det europeiske råd 1. juli  
 

Utdanning Komiteen for sysselsetting og sosialpolitikk (EMPL) 1. juli Virtuelt 

Forskning Rådsarbeidsgruppen for forskning 1. juli Brussel 

Utdanning Rådsarbeidsgruppen for utdanning 2. juli Brussel 

Forskning Rådsarbeidsgruppen for forskning 5. juli Brussel 

Utdanning High Level Group on education and training  6. juli Virtuelt 

Forskning Rådsarbeidsgruppen for forskning 8. juli Brussel 

Utdanning Kultur- og utdanningskomiteen (CULT) 13. juli Brussel 

Utdanning Komiteen for sysselsetting og sosialpolitikk (EMPL) 14. – 15. juli Virtuelt 

Forskning Industri-, forsknings- og energikomitemøte (ITRE) 15. juli Brussel 

Utdanning Rådsarbeidsgruppen for utdanning 16. juli Virtuelt 

Forskning Rådsarbeidsgruppen for forskning 15. juli Brussel 

Forskning Konkurranseevnerådsmøte (forskning) 19. juli Slovenia 

Utdanning Kultur- og utdanningskomiteen (CULT) 13. augusti Brussel 

Utdanning Rådsarbeidsgruppen for utdanning, Rådet 2. september Brussel/virtuelt  

Forskning Industri-, forsknings- og energikomitemøte (ITRE) 2. september Brussel 

Utdanning Formannskapskonferanse om voksnes læring, 

arrangert av det slovenske formannskapet  

8.– 9. 

september 

Virtuelt 

Utdanning Rådsarbeidsgruppen for utdanning, Rådet 10.september Brussel/virtuelt  

Utdanning Rådsarbeidsgruppen for utdanning, Rådet 16.17. 

september 

Brussel/virtuelt  

Utdanning Kultur- og utdanningskomiteen (CULT) 27.september Brussel 

Forskning Industri-, forsknings- og energikomitemøte (ITRE) 27.september Brussel 

Utdanning DG Higher Education møte (delvis felles med ERAC)

  

29. – 30. 

september 

Ljubljana, 

Slovenia 

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://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 

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

 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 

 

mailto:tie@rcn.no
mailto:tie@rcn.no
mailto:maria.deridder.holmlund@mfa.no
mailto:maria.deridder.holmlund@mfa.no
https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/norges-delegasjon-til-eu/id2339834/
https://www.regjeringen.no/en/topics/european-policy/mission-of-norway-to-the-eu/id2339834/
http://www.facebook.com/pages/Norges-delegasjon-til-EU/352759818125749
http://twitter.com/norwayeu
https://instagram.com/norway_eu

