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HVOR ER VI NÅ? 

Onsdag 30 september var en stor dag for EUs kunnskapspolitikk. I en felles pressekonferanse med 
kommissærene Margaritis Schinas, Mariya Gabriel og Margrethe Vestager, la Europakommisjonen 

frem tre meldinger om 
utdanning og forskning; 
en oppdatert 
handlingsplan for digital 
utdanning, meldingen 
om Det europeiske 
utdanningsområdet, og 
meldingen om Det 
europeiske 
forskningsområdet. 
«Digital education should 
no longer be viewed as 
an island on its own”, sa 
Margrethe Vestager da 
hun fortalte om 
handlingsplanen for 
digital utdanning. “There 
is no compromise on 
excellence”, understreket 
hun videre i sin omtale 
om meldingen om ERA. 

 

 
Kommissær Margrethe Vestager ved pressekonferense den 30. september.  

Foto: Claudio Centonze ©European Union 2020. Kilde: EC - Audiovisual Service. 

Bildet er tilpasset. 

 

Meldingen om Det europeiske utdanningsområdet omfatter hele utdanningsfeltet og vektlegger seks 
dimensjoner: kvalitet, inkludering og kjønnsbalanse, grønn og digital omstilling, lærere og 
undervisere, høyere utdanning og geopolitiske dimensjoner. Meldingen inkluderer et revidert 
strategisk rammeverk for europeisk samarbeid om utdanning med oppdaterte målbare målsettinger. 
Rammeverket er et forum hvor landene utveksler beste praksis og lærer av hverandre.  
 
Den oppdaterte handlingsplanen for digital utdanning har fått navnet «Resetting education and 
training for the digital age». Handlingsplanen trekker frem to prioriteringer: Understøtte utviklingen 
av et høyt ytende digitalt utdanningsøkosystem og Styrke digitale ferdigheter og kompetanse for den 
digitale omstillingen. 
 
Her kan du lese pressemeldingen om meldingen for Det europeiske utdanningsområdet og den 
oppdaterte handlingsplanen for digital utdanning. 
 
I meldingen om Det europeiske forskningsområdet (ERA) peker Europakommisjonen på områder der 
ERA-samarbeidet har båret frukter, som forskningsinfrastrukturer og samarbeidet om åpen forskning, 
arbeidet med å bygge ned barrierer for forskermobilitet og felles forskningsprogrammer. Fremdriften 
har imidlertid ikke vært like sterk overalt. Derfor slår Kommisjonen fast at det er behov for høyere 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1743
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_en


ambisjoner for fremgang innenfor de eksisterende satsingsområdene i ERA, i tillegg til en utvidet 
visjon for å møte nye utfordringer. Meldingen foreslår derfor tiltak som berører investeringer i 
forskning og innovasjon og reformer av forsknings- og innovasjonssystemer, tilgang til fremragende 
kvalitet, evne til å omdanne resultater av forskning og innovasjon til samfunnsøkonomisk gevinst og 
dypere integrering av ERA.  
 
Her kan du lese pressemeldingen for meldingen om Det europeiske forskningsområdet og for 
oppdatert handlingsplan for digital utdanning.   
 
September har ellers vært en begivenhetsrik måned for europeisk politikk for utdanning, forskning og 
innovasjon. 
 

 

I løpet av september 
diskuterte 
Europaparlamentet 
budsjettforliket om EUs 
langtidsbudsjett 2021-2027 
og gjenreisingspakken Next 
Generation EU.  
 
Europaparlamentet har 
blant annet uttrykt 
skuffelse over reduksjon i 
budsjettene til store 
flaggskipprogrammer som 
Horisont Europa og 
Erasmus +.  
 
Den 16. september holdt 
Europakommisjonens 
president, Ursula von der 
Leyen sin første store 
linjetale, «State of the 
union». Her lanserte hun 
blant annet at hun ønsket 
at dette skal bli Europas 
digitale tiår med en felles 
plan for det digitale 
Europa. Utdanning, 
kompetanse, forskning og 
teknologiutvikling blir 
sentrale elementer i dette 
arbeidet.  
 
Hør og se Ursula von der 
Leyens tale her.  

 
Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen ved sin første store 

linjetale, «State of the union» den 16. september. Foto: Etienne Ansotte 

©European Union 2020. Kilde: EC - Audiovisual Service. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1749
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-194886?&lg=OR


 

Det tyske formannskapet avholdt uformelt ministermøte for utdanning 16.-17. september for 
utdanningsministrene i EUs medlemsland, EØS-EFTA landene og Sveits. Temaet for møtet var fag- og 
yrkesopplæring. 
 
Grunnet covid-19 pandemien deltok Ambassadør Petter Ølberg på vegne av statsråd Guri Melby. 
Utdanningsministrene diskuterte effektene av covid-19 på fag- og yrkesutdanning, den nye 
europeiske kompetansepolitiske agendaen som Europakommisjonen la frem i sommer, og begynte 
diskusjonene om Osnabrück-deklarasjonen om tettere europeisk samarbeid om fag- og 
yrkesopplæring. Osnabrück-deklarasjonen skal signeres 30. november 2020. Her kan du lese det tyske 
formannskapets oppsummering av møtet. 

 

 
Hoveddelegatene i uformellt ministermøte om utdanning holdt korona-avstand. Norges ambassadør Petter Ølberg  

står bak og rett til høyre for den tyske statsråden for utdanning og forskning Anja Karliczek (i gule bukser).  

Foto ©BMBF/Hans-Joachim Rickel 2020. Bildet er tilpasset. 

 
Fra 22.-24. september arrangerte Europakommisjonen sine forsknings- og innovasjonsdager. I år var 
arrangementet virtuelt, og til sammen 35 000 deltakere fikk med seg diskusjoner om europeisk 
samarbeid og politikk for forskning og innovasjon. R&I-days startet med at ekspertene som har jobbet 
med å utforme oppdrag/missions i Horisont Europa leverte sine forslag til Kommisjonen. Les mer om 
r&i-days her.  
 
Den 29. september arrangerte det tyske formannskapet konkurranseevnerådsmøte for forskning. I 
møtet ga EUs forskningsministre sin tilslutning til formannskapets forhandlingstekst om de 
utestående delene av forhandlingene om Horisont Europa-forordningen og om særprogrammet for 
Horisont Europa. Det utestående delene dreide seg om synergier med andre EU-programmer, 
internasjonalt samarbeid og intern fordeling av budsjettet. Etter sommerens enighet om EUs neste 
langtidsbudjsett, ble det kuttet i Europakommisjonens opprinnelige forslag til budsjett til Horisont 
Europa. I konkurranseevnerådsmøtet ble landene enige om å fordele kuttet som et ostehøvelkutt på 
tvers av programmet, med ett unntak; en omfordeling av 200 mill. euro fra Det europeiske 
innovasjonsrådet (EIC) til Marie Skłodowska Curie Actions. Enigheten om programmet gjør det mulig 
å gå videre med forhandlingene med Europaparlamentet slik at programmet kan vedtas og starte opp 
som planlagt i januar 2021.  

https://www.consilium.europa.eu/media/45589/2020-09-17_126-press-release_en.pdf?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+EYCS+Vladas&utm_term=952.137357.45737.0.137357&utm_content=Press+material
https://ec.europa.eu/info/news/european-research-and-innovation-days-2020-bring-together-over-35-000-participants-online-2020-sep-28_en
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2020/09/29/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Competitiveness+Council+(Research+and+innovation)


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 
Mandag 7. september: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden 

 Proposal for a Council Recommendation on vocational education and training (VET) for 
sustainable competitiveness, social fairness and resilience. Examination of the 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. Discussion on the internal budget distribution and related issues 

 
Mandag 14. september: 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. Discussion on internal budget distribution and related issues. Discussion on open 
horizontal issues 

 
Mandag 21. september: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 

Merk følgende saker på dagsorden 

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

 
Onsdag 30. september: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden 

 Digital education action plan. Presentation by Commission and exchange of views 

 Draft Council conclusions on digital education in Europe’s knowledge socities. Presentation and 
examination of the Presidency text.  

 

Forskning 
Torsdag 3. september: 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 

 Proposal for a Decision of the Council on establishing the specific programme implementing 
Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation. Examination of the 
first Presidency text on the outstanding issues 

 
 

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-3321-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3385-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3571-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3275-2020-INIT/en/pdf


 

Mandag 7. september: 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 

 Proposal for a Decision of the Council on establishing the specific programme implementing 
Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation. Continuation of 
examination of the first Presidency text on the outstanding issues 

 

Mandag 14. september: 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. Proposal for a Decision of the Council on establishing the specific 
programme implementing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and 
Innovation. Examination of the new Presidency text on the outstanding issues 

 
Torsdag 17. september: 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. Proposal for a Decision of the Council on establishing the specific 
programme implementing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and 
Innovation. Examination of the new Presidency text on the outstanding issues 

 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 technical meeting 
and continuation of preparation of the second trilogue 

 

Mandag 21. september: Rådsarbeidsgruppen for forskning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

 The European High-Peformance Computing Joint undertaking. Presentation by the Commission  

 Draft Council conclusions on the future of the European Research Area. Presentation and 
examination of the 1st Presidency text 
 

Europaparlamentet 

Komiteene som først og fremst diskuterer saker på utdanningsområdet er: 
• Kultur- og utdanningskomiteen (CULT) 
• Komiteen for sysselsetting og sosialpolitikk (EMPL) 
 
I Parlamentets plenumsmøte 14.-17. september ble det vedtatt en resolusjon om effektive tiltak for 
et grønnere Erasmus+, Kreativt Europa og Europeisk solidaritetskorps. Resolusjonen 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. 
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-3330-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3454-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3511-2020-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3560-2020-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0211_EN.html
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 OKTOBER – DESEMBER?  

 

Kategori  Hva Når  Hvor 

Utdanning 

og forskning 

Europakommisjonen legger frem: 

- Melding om det europeiske 

utdanningsområdet 

- Revidert handlingsplan for digital utdanning 

- Melding om det europeiske 

forskningsområdet 

 

30. september Brussel 

Utdanning CULT-møte, Europaparlamentet 01. oktober 
Brussel/ 

virtuelt 

Utdanning EMPL-møte, Europaparlamentet 01. oktober 
Brussel/ 

virtuelt 

Forskning ITRE-møte, Europaparlamentet 01. oktober 
Brussel 

Forskning Rådsarbeidsgruppemøte for forskning, Rådet 05. oktober 
Brussel 

Utdanning European forum on science and education for 

sustainability 

06. oktober Virtuelt 

Utdanning Rådsarbeidsgruppemøte for utdanning, Rådet 07. oktober 
Brussel/ 

virtuelt 

Utdanning CULT-møte, Europaparlamentet 07. oktober 
Brussel/ 

virtuelt 

Forskning Rådsarbeidsgruppemøte for forskning, Rådet 08. oktober 
Brussel 

Utdanning High Level Group for Education and Training, 

Rådet 

7.-9. oktober Saarbrücken 

Forskning Rådsarbeidsgruppemøte for forskning, Rådet 12. oktober Brussel 

Forskning ITRE-møte, Europaparlamentet 12. oktober Brussel 

Utdanning Rådsarbeidsgruppemøte for utdanning, Rådet 13. oktober 
Brussel/ 

virtuelt 

Forskning Rådsarbeidsgruppemøte for forskning, Rådet 14. oktober Brussel 

Utdanning EMPL-møte, Europaparlamentet 15. oktober 
Brussel/ 

virtuelt 

Forskning Rådsarbeidsgruppemøte for forskning, Rådet 19. oktober 
Brussel 

Forskning Rådsarbeidsgruppemøte for forskning, Rådet 23. oktober 
Brussel 

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

virtuelt 

Forskning ITRE-møte, Europaparlamentet 26.-27. oktober 
Brussel 

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

virtuelt 

  



 
 
 

Kategori  Hva Når  Hvor 

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

Utdanning DG VET meeting 9.-10. 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 EUs rådsmøte for utdanning, ungdom, kultur og 

sport (EYCS) 

30. nov – 01. des Brussel 

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

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

virtuelt 

Utdanning DG School meeting 10.-11. des 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 

 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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