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LYNKURS I EU OG
EØS PÅ 1-2-3

EUROPANYTT
FRA NORD-NORGES EUROPAKONTOR

Da var det klart for det siste nyhetsbrevet i år, nemlig
Europanytt. Julen ringer inn og vi gjør oss klare til å ta ferie,
men før det skal vi fortelle om de siste nyhetene fra Brussel
og Nord-Norge.

5. desember, 7. desember og 8. desember var det klart for
Nordnorske Europadager i Bodø, Tromsø og Vadsø. Dagene
var fylt med faglig påfyll om EU, EØS-avtalene og de
mulighetene som finnes for Nord-Norge.

Det er mye spennende som skjer til neste år. Vi skal arrangere
lynkurs: i EU og EØS på 1-2-3 sammen med de andre
regionskontorene og KS i Brussel. I til legg overtar Sverige
formannskapet i rådet i Den europeiske union og vi ser
nærmere på programguiden med søknadsfrister i Erasmus+
programmet for 2023. Vi ser frem til 2023, som er «European
Year of Skills». 

HVA HAR SKJEDD SIDEN SIST?
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5. desember i Bodø, 7. desember i
Tromsø og 8. desember i Vadsø var det
klart for Nordnorske Europadager, som
også hadde en europeisk rød tråd med
samfunnsdebatten: Europa i krise-
hvordan angår det meg? 

- Utrolig viktige, men også spennende
dager. Det er bra å se at også nordnorske
aktører ser viktigheten av EU, det så vi i
både deltakelsen og medarrangørene.

Det sa Nils Kristian Sørheim Nilsen,
direktør ved Nord-Norges Europakontor,
etter siste sesjon under Nordnorske
Europadager var overstått i Vadsø.

Hvordan kan man lykkes i verdens største
program for forskning og innovasjon:
Horisont Europa? Hva handler EUs nye
samarbeidsprogram for digitalisering om?
Europa i Krise: Hvordan angår det oss? Det
var tema da vi i samarbeid med Nordland
og Troms og Finnmark fylkeskommuner, og
en rekke medarrangører, arrangerte tre
fulle dager i tre byer i Nord-Norge i forrige
uke. 

 Det var mer enn 30 ulike arrangementer og
arrangører som deltok på Nordnorske
Europadager. I tillegg kom over 120
videregående elever for å lære mer om EU
og mulighetene EØS-avtalen gir.

Les mer om Nordnorske Europadager her.

Foto: Eilen Wibeke Bruun Zakariassen

https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/avslutter-aret-pa-topp-nordnorske-europadager-2022.65048.aspx
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Hvordan kan vi skape et bærekraftig Arktis; hva er EU sin rolle i det høye nord, og
hvilke utfordringer har de arktiske regionene? Etter to år med pandemi, var det endelig
klart for den årlige konferansen som samler arktiske aktører på Residence Palace i
Brussel; Arctic Futures Symposium.

BÅDE ALVORSTYNGET OG FREMTIDSRETTA FOKUS PÅ ARKTIS I BRUSSEL

Geopolitisk turbulens i Arktis
Arktisk styring er mer enn Arktisk råd, og det er viktig å snakke om forskjellige Arktis, og ikke
bare én. De arktiske regionene har ulike utfordringer og utgangspunkt, og dette må
synliggjøres.

Det var noe av budskapet Andreas Østhagen, seniorrådgiver ved Fritjof Nansens Institutt,
fremhevet da han modererte panelet om arktisk samarbeid i turbulente tider. I panelet satt
blant andre Ronald Wærnes, fylkesråd i Troms og Finnmark fylkeskommune sammen med
Clara Ganslandt, EUs arktisambassadør. Ronald Wærnes delte sine personlige opplevelser
om å vokse opp i Arktis i en region nært grensa til Russland, og hvordan det påvirket hans
arbeid. Wærnes fremhevet hvor viktig samarbeidet med EU er for Nord-Norge, spesielt når det
gjelder det grønne og digitale skiftet. Les mer om den 13. utgaven av Arctic Futures
Sympsoium her.

https://www.arcticfutures.org/
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/bade-alvorstynget-og-fremtidsretta-fokus-pa-arktis-i-brussel.64745.aspx
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Tilbake til Bodø fra Brussel.
Praktikantoppholdet er nå over etter fire
måneder for vår praktikant, Patrick, og
med det reiser han hjem med erfaring,
kunnskap og opplevelser. 

- Jeg avslutter nå mitt praktikantopphold
på Nord-Norges Europakontor. Dette
har vært en opplevelse jeg aldri
kommer til å glemme. Fra å sitte på
universitetet gjennom hele bacheloren
og mastergraden, til å så få sitte på et
kontor med hjerte av EU utenfor
vinduet, er noe jeg aldri trodde jeg kom
til å få oppleve.

Les avslutningsbrevet han har skrevet
her.

AVSLUTNINGSBREV FRA PATRICK
PERSSON 

Nå har norske aktører muligheten til
å søke om prosjektmidler fra
Kommisjonen. Dette gjøres i den
tredje utlysningsrunde for store
prosjekter gjennom EUs
innovasjonsfond (EIF).

I utlysningsrunden er prioriteten å
følge opp REPowerEU-planen for å
redusere avhengigheten av russisk
olje og gass. Les mer om saken her.

1. januar 2023 overtar Sverige
formannskapet i Rådet til Den
europeiske union, etter Tsjekkia.

Dette er tredje gang at de går inn i
formannskapet og arbeidet deres vil
ha stort fokus på Ukraina og
energikrisen. 

Gjennom troikasamarbeidet med
Sverige, Tsjekkia og Frankrike, er det
en rekke prioriteringer (The Trio
programme).  Les mer om saken her.

SVERIGE OVERTAR FORMANNSKAP I
RÅDET I 2023

TRE MILLIARDER EURO TIL GRØNNE
INNOVASJONSPROSJEKTER

EUROPEAN YEAR OF SKILLS 2023

EU-kommisjonen har foreslått at 2023
skal være det europeiske
kompetanseåret, European Year of
Skills. Forslaget er merket EØS-
relevant og betyr at de tre EØS/EFTA-
landene kan velge å ta forslaget inn i
EØS-avtalen. Les mer om det her.

https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/avslutningsbrev-fra-patrick-persson.65172.aspx
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/large-scale-calls_en
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/the-trio-programme/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10431&furtherNews=yes
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PROGRAMGUIDE MED
SØKNADSFRISTER FOR ERASMUS+
Europakommisjonen offentliggjorde
onsdag 23. november programguiden
med søknadsfrister i Erasmus+
programmet for 2023. Totalbudsjettet
for tiltakene innen utdanning og
opplæring forventes å være på rundt
3,7 milliarder euro. 

Av disse skal Direktoratet for høyere
utdanning og kompetanse dele ut rundt
36 millioner euro til norske søkere.
Siden Norge deltar i alle deler av
programmet, kan norske aktører også
søke på midler som tildeles direkte fra
Europakommisjonen. Les mer her.

LYNKURS I EU OG EØS PÅ 1-2-3

Hvordan fungerer EØS-avtalen?
EUs vekststrategi Green Deal
Energi: Kilde til spenning og sårbarhet i
Europa
Brussel som samarbeidsarena for
regionale interesser
Parallelle kursøkter:

Sirkulærøkonomi, bygg og
nærmiljø: Hvordan utfordres vi av
EUs grønne giv?
Motstandsdyktighet i Norge og EU:
Hvordan styrke lokalsamfunnene?
Hvordan jobber Norge og EU for å
løse kompetanse- og
rekrutteringsutfordringene?

De norske regionkontorene og KS Brussel
inviterer til Lynkurs: EU og EØS på 1-2-3 i
Brussel den 25. og 26. januar 2023.
Kurset vil gi en innføring i EU-systemet og
EØS-avtalen, i tillegg til aktuelle
problemstillinger knyttet til Norges
samarbeid med Europa. På programmet:

HVORDAN ER DET Å VÆRE HOSPTITANT I
BRUSSEL?

Denne høsten har Hilde Bersvendsen
vært hospitant på Nord-Norges
Europakontor i Brussel. 1. desember
reiste hun tilbake til Vadsø. Lurer du på
hvordan det var å være hospitant på
kontoret vårt? Les mer i hennes
reisebrev.

NYTT FOU- BREV
I det nyeste FoU-brevet kan du lese mer
om Nordnorske Europadager 2022,
arbeidsprogrammet til Horisont Europa for
2023-2024, lynkurset om EU og EØS og
den nye alliansen for solenergi. Les det her

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7648
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/et-rykende-ferskt-reisebrev-fra-hjertet-av-europa.62447.aspx
https://www.northnorway.org/_f/p32/iaf635870-5211-453e-840c-74f4ad46b0a0/fou-brev-desember-2022.pdf
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BARRIERENE VI MÅ GJENNOM FOR ET
INKLUDERENDE SAMFUNN

LAUNTIC FORUM 2022
29- 30. november var det klart for Laurentic
Forum 2022. Årets digitale konferansen diskuterte
bærekraftig turisme og den blå økonomiens
betydning for kystsamfunn langs Atlanterhavet. 

Laura Johanne Olsen, De grønne øyene, Nord-
Norge var en av panel deltakerne som snakket
om bærekraftig destinasjonsutvikling. Les mer om  
konferansen her.

Hvordan kan vi skape et mer inkluderende
samfunn på tvers av landegrenser? Hvilke
utfordringer og muligheter finnes med henhold til
forskningsprosjekter i EU? En delegasjon fra
voksenopplæring, karriere og integrering i Troms
og Finnmark fylkeskommune, var på studietur i
Brussel for å få svar på disse spørsmålene og
lære mer om hvordan EU jobber. Les mer her.

PÅ HVILKEN MÅTE HAR DET SOM SKJER I EU
BETYDNING FOR NORD-NORGE?
Hør mer i podcasten, Det europeiske kvarter,
med Lise Rye og Kristine Graneng sammen med
våre EU-rådgivere, Janni Ekrem og Tina Melfjord. 

Hvorfor skal ordførere se til EU om de vil skape
gode vilkår for å bo og trives? Og hva tenker
egentlig politikerne i EU om Nord-Norge? Dette
var blant det som ble snakket om i podcasten. 
 Hør på podcasten her.

https://www.facebook.com/degronneoyene?__cft__[0]=AZV7wpXXdXEtCXWgFKzHcPDyskvdj4y0R2HXmfdTS22b4oKyk_qntjqkrVbbolzsR2dCp9GsnoXhf2lIm5tQQM3Cg5KG2DJRezC5QO1jwozwpy8hKipOzvmm3kmCH8PQ0E52arfjHIPSLuqjeaqkTJAmutn8D3eSdspHsEqRE6bzi-kGpOdjG3iDfX7Jd9DdTjE&__tn__=-]K-R
http://laurenticforum.com/
http://laurenticforum.com/
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/barrierene-vi-ma-gjennom-for-et-inkluderende-samfunn.62756.aspx
https://shows.acast.com/det-europeiske-kvarter/episodes/s4-e32-et-nordnorsk-perspektiv-pa-eu-nord-norges-europakonto
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ARRANGEMENTER

Det er mye spennende arrangementer. Disse
inkluderer:

25. - 26 januar: Lynkurs i EU-EØS avtalen.

8.-9. februar: EU Arctic Forum and Indigenous People's 
                       Dialogue, Nuuk, Grønland 

20.-22 juni: European Sustainable Energy Week,     
                    Brussel
 

Foto: Christian Clauwers


