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6. Det nordiske forskningssamarbeidet som rela-
tert til, men ulikt, det europeiske forsknings-
samarbeidet, herunder Horisont 2020 og det 
europeiske forskningssamarbeidet (ERA).

 
7.  Nordisk samarbeid om forskningsinfrastruktu-

rer og åpne prosesser i forskningen (Open  
Science/Open Access), herunder samarbeid inn 
mot EUs prosesser og landenes implemente-
ring av EUs nye personvernforordning.

 
8. Nordisk nettverk for voksnes lærings (NVLs) 

samarbeid med de nasjonale EU-agenda- 
koordinatorer omkring EUs Lifelong Learning 
dagsorden og utviklingen av European Qualifi-
cation Framework (EQF).

 
9. Nordisk utdanningssamarbeid om demokrati- 

opplæring under de nordiske samarbeids- 
ministrenes program for demokrati, inklu-
sjon og sikkerhet (DIS), med utgangspunkt i 
læringsressurser utviklet av Europarådet og 
EU.

 
I tillegg kan det nevnes utstrakt bruk av nordiske 
nettverk til uformell dialog om aktuelle saker i EU.

Dette tillegg til samarbeidsprogrammet  
”Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning – 
Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for 
Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 
2015” gjelder fra 2017 og inntil videre. Tillegget  
ble besluttet av MR-U den 4. mai 2017.

EU-relaterte spørsmål og temaer står sentralt 
på MR-Us politiske dagsorden og blir ivaretatt i 
sektorens arbeid, både strategisk og på program/
prosjektnivå. Å se nordiske aktiviteter i forhold til 
relevante EU-aktiviteter bidrar til å sikre nordisk 
nytte. Dette kommer blant annet til uttrykk i 
arbeidet med:
 
1. Komplementære verktøy og støttemuligheter 

som styrker samarbeidet mellom de nordiske 
utdannings- og mobilitetsprogrammene Nordic 
Master Programme og Nordplus i relasjon til 
EUs programmer.

 
2. Det nordiske samarbeidet om kvalitet i høyere 

utdanning, jf. Bologna-prosessen (Det euro-
peiske området for høyere utdanning, som 
omfatter 48 land i Europa) og EUs modernise-
ringsagenda for høyere utdanning (som er en 
del av Education & Training 2020).  

 
3. Reykjavik-deklarasjonen og arbeidet med  

anerkjennelse av kvalifikasjoner, jf. Lisboa- 
konvensjonen og EUs anerkjennelsesdirektiv.

 
4. En nordisk dagsorden for fremtidens kompe-

tanser og koblingen til EUs agenda New Skills 
for Europe.

 
5.  Det nordiske IT-samarbeidet om digitalisering, 

som understøtter implementeringen av Digital 
Single Market (DSM).
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