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HVOR ER VI NÅ? 

Fra 1. januar overtok Portugal for fjerde gang det roterende formannskapet for Rådet. Portugal er 
andre land ut i trioformannskapet Tyskland, Portugal og Slovenia. Under mottoet «Time to deliver: a 
fair, green and digital recovery» vil det portugisiske formannskapet arbeide med temaene sosial 
utjevning, grønn og digital gjenoppbygging og et globalt Europa. 
 
Det portugisiske formannskapet jobber langs tre hovedprioriteringer: 

• Fremme europeisk 
gjenoppbygging gjennom 
den grønne og digitale 
omstillingen 

• Gjennomføre den 
europeiske pilaren for 
sosiale rettigheter i EU 
som et nøkkelelement for 
å sikre en rettferdig og 
inkluderende grønn og 
digital omstilling 

• Styrke den strategiske 
autonomien til et Europa 
som er åpen for verden  

 
Det er nå endelig enighet om EUs langtidsbudsjett (MFF) for 2021-27 og den økonomiske 
gjenoppbyggingspakken. Enigheten ble nådd i Det europeiske råd 10. desember, etterfulgt av 
godkjenning i Parlamentets plenumssesjon 14.-18. desember. Gjenoppbyggingspakken Next 
Generation EU må ratifiseres av medlemslandenes parlamenter. Den totale budsjettpakken vil beløpe 
seg til 1.8 billioner euro i 2018 priser.  
 
Det er nå politisk enighet om Erasmus+ 2021-27 (EUs program for samarbeid om utdanning, 
opplæring, ungdom og idrett). Budsjettet til Erasmus+ 2021-27 vil ligge på over 26 mrd. euro, noe 
som er nær en dobling av budsjettet sammenlignet med foregående programperiode. Erasmus+ 
programmet vil beholde strukturen fra det forrige programmet med tre hovedområder; mobilitet, 
samarbeid og policy. Av totalbudsjettet til Erasmus+ vil 83% gå til utdanning- og opplæringsdelen av 
programmet. 
Her er budsjettfordelingen for Erasmus+ midlene som går til utdanning og opplæring:  

• 34.6% - høyere utdanningstiltak  

• 21.5% - fag- og yrkesopplæringstiltak 

• 15.2% - skoletiltak  

• 5.8% - voksenopplæringstiltak 

• 1.8% - Jean Monnet-tiltak  

• 17% - sentraliserte tiltak og horisontale aktiviteter 

https://live.staticflickr.com/video/50682546102/54a1943e49/1080p.mp4?s=eyJpIjo1MDY4MjU0NjEwMiwiZSI6MTYxMTgzMTkyMiwicyI6IjZmYzI0OGMyMDlmNDY3MzE1MzRlNTJjYjY2ZjM2OGYwZjU4NDRkYzkiLCJ2IjoxfQ
https://www.2021portugal.eu/media/rohpisqf/portuguese-presidency-en.pdf


 

 

 
 

  

 
 

 

Her kan du lese Erasmus+ reguleringen for 2021-27 som det nå er politisk enighet om. 
 
Det er også politisk enighet om Horisont Europa 2021-27 (EUs program for forsking og innovasjon). 
Budsjettet for Horisont Europa er på ca 95.5 mrd. euro i løpende priser. I dette budsjettet ligger det 
også et bidrag  fra NextGenEU på 5.4 mrd. Euro i løpende priser. Midlene fra NextGenEU skal 
anvendes innen 2024. 
Budsjettet fordeler seg slik per hovedområde: 

• 25 mrd. euro (26.2%) Fremragende forskning 

• 53.5 mrd. euro (56 %)  Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv 

• 13.6 mrd. euro (14.2 %) Innovativt Europa 

• 3.4 mrd. euro (3.6 %) Bredere deltakelse og styrking av Det europeiske forskningsområdet   
 
Her kan du lese mer om den politiske enigheten og utkast til Horisont Europa forordningen. 
De første utlysningene ventes å bli publisert i løpet av april 2021. 
 
Den videre prosessen for at Erasmus+ og Horisont Europa skal vedtas innebærer at 
Europaparlamentet og Rådet formelt vedtar programreguleringene. Dette vil skje i løpet av våren. 
For at Norge skal delta i programmene så kreves Stortingets samtykke. Erasmus+ og Horisont Europa 
reguleringene skal deretter inkorporeres i EØS-avtalen. Fristen for dette er 10. juli i år.  
 
Det portugisiske formannskapet 
arrangerte fredag 22. januar en uformell 
videokonferanse for EUs 
utdanningsministre. Tema for møtet var 
«The road to the Social Summit in Porto: 
the contribution of Education and 
Training».  
 
Møtet omhandlet utdanning- og 
opplærings bidrag til sosiale rettigheter og 
var en forberedelse til det sosiale 
toppmøtet som det portugisiske 
formannskapet arrangerer 7. mai i Porto.  
 
Her kan du lese pressemeldingen i 
etterkant av møtet fra det portugisiske 
formannskapet. Pressekonferansen i 
etterkant av videomøtet kan sees her.  
 

 Bilde fra Uformelt ministermøte for utdanning 22. 
januar. Kilde: Mariya Gabriels twitterkonto 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/DV/2021/01-11/Erasmus_agreedtext_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/11/horizon-europe-council-presidency-reaches-political-agreement-with-the-european-parliament/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14239-2020-INIT/en/pdf
https://www.2021portugal.eu/en/news/european-union-ministers-of-education-debate-the-social-dimension-of-knowledge/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-201257
https://twitter.com/gabrielmariya


 

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 
Torsdag 10. desember arrangerte Europakommisjonen for tredje gang utdanningskonferansen 
Education Summit. Temaet for konferansen var omstilling til digital utdanning og blant innlederne på 
denne høynivåkonferansen var Europakommisjonens president Ursula von der Leyen, Kommissær 
Mariya Gabriel, parlamentarikere fra Europaparlamentet og en rekke utdanningsministre fra EUs 
medlemsland. En av hovedinnlederne var ungarske Judit Polgar, en av sjakkhistoriens sterkeste 
kvinnelige sjakkspillere. Hun fortalte om sitt arbeid med å utvikle et sjakkopplegg for å lære barn å 
tenke logisk, strategisk og kreativt, og som nå brukes av skoler over hele Ungarn.  

 

 
Bilde fra Education Summit. Kilde: Europakommisjonen/Twitter 

 
 

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/education/summit/digital-education-transformation_en
https://twitter.com/eu_commission


 

 

 

Forskning 
 

 

Rådet for den europeiske union 

Utdanning 
Tirsdag 8. januar: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

− Draft Council resolution on a strategic framework for European cooperation in education and 
training towards the European Education Area and beyond. Presentation by the Presidency and 
first examination. 

 
Tirsdag 19. januar: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

− Draft Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and 
training towards the European Education Area and beyond. Examination of the revised 
Presidency text 

 

Tirsdag 27. januar: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

− Draft Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and 
training towards the European Education Area and beyond. Examination of the revised 
Presidency text 

 

Forskning 
Tirsdag 2. februar arrangerer det portugisiske formannskapet en konferanse for lansering av Horisont 

Europa.  

Hovedtama for konferansen er: 

• Hvordan Horisont Europa og Next Generation EU sammen med nasjonale offentlige og 

priavate midler kan bidra til: 

o promotering av grønn og digital omstilling i alle EUs regioner i lys av det Europeiske 

forskningsområdet. 

o en sunn og bærekraftig framtid. 

o et inkluderende og demokratisk digitalt samfunn 

Konferansen er åpen og strømmes. Se også hele programmet. 

 

Det portugisiske formannskapet arrangerer onsdag 3. februar en uformell videokonferanse for EUs 

forskningssministre. Hovedtema for videokonferansen er hvordan man kan sikre attraktive 

forskerkarrierer i lys av bærekraftig gjenreisning og den nylige meldingen om det Europeiske 

forskningsområdet.   

 

 

Onsdag 6. januar: Arbeidsgruppen for forskning 

Dagsorden Merk følgende saker 

• Priorities of the Portuguese Presidency 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-5399-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-1104-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-1203-2021-INIT/en/pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R9WDQT2NzxA
https://perin.pt/wp-content/uploads/2021/01/Launch-Horizon-Europe.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-5437-2020-INIT/en/pdf


 

• State of play on legislative and non-legislative files 

• Outline of the ERA Council Conclusions on research careers 

 

Fredag 15. januar: Arbeidsgruppen for forskning 

Dagsorden Merk følgende saker 

• Proposal for a Council Regulation on Establishing the European High Performance 

Computing Joint Undertaking 

 

Mandag 18. januar: Arbeidsgruppen for forskning 

Dagsorden Merk følgende saker 

• State of play on international cooperation and association of third countries to Horizon 

Europe 

• 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 European Parliament and of the Council on establishing the 

Specific Programme implementing Horizon Europe – the Framework Programme for 

Research and Innovation 

 

Torsdag 21. januar: Arbeidsgruppen for forskning 

Dagsorden Merk følgende saker 

• Proposal for a Council Regulation on Establishing the European High Performance Computing 

Joint Undertaking - Examination of the first Presidency text 

   

Europaparlamentet 

Komiteene som først og fremst diskuterer saker på utdanningsområdet er: 
• Kultur- og utdanningskomiteen (CULT) 
• Komiteen for sysselsetting og sosialpolitikk (EMPL) 
 
I plenumssamlingen 14.-18. desember vedtok Parlamentet en ikke-bindende resolusjon som 
uttrykker Parlamentets syn på rådsanbefalingen om fag- og yrkesopplæring, som Rådet ved 
utdanningsministrene vedtok i november. Resolusjonen ønsker velkommen rådsanbefalingen og 
fremhever den viktige rollen fag- og yrkesopplæring spiller i arbeidsmarkedet, både for at unge 
mennesker får en utdanning slik at de kommer inn i arbeidslivet og for videreutdanning og 
kompetanseomstilling av voksne.  

 
Komiteen som først og fremst diskuterer saker på forskningsområdet er: 
• Komiteen for industri, forskning og energi (ITRE) 
 
Tordag 14. januar: Industri-, forsknings- og energikomitemøte (ITRE) 
Dagsorden  
 
Tordag 28. januar: Industri-, forsknings- og energikomitemøte (ITRE) 
Dagsorden 
 
ITRE Work in progress 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-1081-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-1135-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-1231-2021-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0373_EN.html
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/en/agenda/202101/ITRE?meeting=ITRE-2021-0114_1&session=01-14-09-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/en/agenda/202101/ITRE?meeting=ITRE-2021-0128_1&session=01-28-09-00
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/227413/20210126-iter-reporting.pdf


 

 

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 2021.  

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/23401/CALENDAR%202021_en.pdf


 
 
 

HVA SKJER I FEBRUAR – MARS?  
 

Kategori  Hva Når  Hvor 

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

Utdanning Rådsarbeidsgruppen for utdanning 02. februar Brussel 

Forskning Lanseringskonferanse Horisont Europa 2. februar Virutelt 

Forskning Uformell videokonferanse for EUs 
forskningssministre. 

3. februar Virtuelt 

Forskning Rådsarbeidsgruppen for forskning 8. februar Virtuelt 

Utdanning Rådsarbeidsgruppen for utdanning 10. februar Virtuelt 

Utdanning Bologna Board Meeting 11. februar  Andorra/ 
Virtuelt 

Forskning Rådsarbeidsgruppen for forskning 12. februar Virtuelt 

Utdanning EUs rådsmøte for utdanning, ungdom, kultur og 
sport (EYCS) 

19. februar Brussel 

Forskning Rådsarbeidsgruppen for forskning 19. februar Virtuelt 

Forskning Rådsarbeidsgruppen for forskning 22. februar Virtuelt 

Utdanning Rådsarbeidsgruppen for utdanning 23. februar Virtuelt 

Utdanning Komiteen for sysselsetting og sosialpolitikk (EMPL) 23. februar Virtuelt 

Utdanning Kultur- og utdanningskomiteen (CULT) 24. – 25. 
februar 

Virtuelt/ 

Brussel 

Utdanning Rådsarbeidsgruppen for utdanning 5. mars Virtuelt 

Utdanning DG Higher Education møte 6. mars Coimbra  

Utdanning DG VET møte 10. – 11. 
mars 

Lisboa 

Utdanning Rådsarbeidsgruppen for utdanning 11. mars Virtuelt 

Utdanning Kultur- og utdanningskomiteen (CULT) 15. – 16. 

mars 

Virtuelt/ 

Brussel 

Utdanning DG Schools møte 22. – 23. 
mars 

Lisboa 

Utdanning Rådsarbeidsgruppen for utdanning 18. mars Virtuelt 

Utdanning Erasmus+ prekomitemøte 25. mars Virtuelt/ 

Brussel 

Utdanning Rådsarbeidsgruppen for utdanning 25. mars 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 

 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
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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

