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Innledning
Høsten 2005 ble prosjektet Trøndelags Europakontor avsluttet med det resultat at kontoret
fortsetter sin virksomhet i forma av en permanent etablering som forening.
Denne årsmelding er derfor delvis daglig leders årsrapport til eierne i prosjektet Trøndelags
Europakontor og delvis styrets årsmelding til årsmøtet for foreningen Trøndelags Europakontor.
Den 28.september 2005 ble Trøndelags Europakontor stiftet som forening og det ble valgt et
styre blant medlemmene. Styret konstituerte seg i første styremøte 28. november 2005.
Foreningen Trøndelags Europakontor ble registrert i enhetsregisteret i Brønnøysundsregistrene
26.januar 2006. Organisatorisk ble høsten 2005 en overgangsperiode mellom gammel og ny
ordning, men Trøndelags Europakontors formål og oppgaver ligger fast:
a) assistere næringslivet i internasjonalisering/eksport,
b) assistere FoU-miljøer, skoler og bedrifter som søker deltakelse i europeiske utdanningsog FoU-programmer,
c) assistere regionale og lokale myndigheter med informasjon, representasjon og deltakelse
i europeisk samarbeid.

Styret
Styret i Trøndelags Europakontor består av:
Milian Myraunet (STFK), styreleder
Kirsten Haugum (NTFK), nestleder
Asbjørn Norberg (SMN)
Torunn Klemp (HiST)
Elin Rognes Solbu (Trondheim Kommune)
Bjørn Ole Grodås (NTE)

vara: Heidi Magnussen (STFK)
vara: Inge Fornes (NTFK)
vara: Liv Malvik (SMN)
vara: Bjørn Kämpe (HiNT)
vara: Birger Elvestad (Trondheim Kommune)
vara Hans Brattås (Steinkjer Kommune)

Styremøter
Styret i Trøndelags Europakontor har i 2005 hatt 1 styremøte hvor det ble behandlet 9 saker.
Sakene omhandlet praktiske forhold knyttet til etablering av foreningen, budsjett for 2006 og
arbeid med virksomhetsplan for 2006.

Næringslivsrelatert arbeid.
Trøndelags Europakontor har i 2005 assistert 23 trønderske bedrifter i spørsmål knyttet til
internasjonalisering og eksport. De fleste næringslivsrelaterte oppdrag har kommet via
samarbeidet med Eksportsatsing Trøndelag. I tillegg har kontakter til næringsforeninger,
vekstselskap osv. etter hvert begynt å generere oppdrag. Det er dog viktig for kontoret å ha den
kvalitetssikringen vi kan få via Eksportsatsinga og Innovasjon Norge når vi arbeider med
oppdraget.
Oppdragene genereres ved besøk hos bedriftene i løpet av hjemmeuker. Det er begrenset hvor
mange bedrifter man kan rekke over, så det har blitt prioritert å ha gode relasjoner til
vekstselskap og lignende for å på den måten potensielt kunne møte flere. Fora som Eksportens
dager er veldig gode for kontoret, da kan vi treffe flere bedrifter som har besluttet å gå på det
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internasjonale markedet. Da kommer det til konkrete forespørsler og da kan vi utføre gode
oppdrag. Dog er det ofte slik at selv om firmaet får akkurat den informasjonen og servicen det
etterspør, så er jo dette bare en liten bit av en internasjonaliseringsprosess. I tillegg dukker det
ofte opp noe som gjør at firmaet må konsentrere seg om andre ting. Under kvalitetsjekker og
tilbakemeldingsrunder er svaret at de er fornøyde, de fikk det de ba om, men at de ikke ønsker å
gå videre grunnet andre prioriteringer. Kontoret velger å feste lit til at de er fornøyd med det som
er utført og at det bidrar positivt til internasjonaliseringen. Mange sier at de setter pris på å ha
Trøndelags Europakontor som samtalepartner hva angår internasjonale forhold.
Utover 2005 har det pågått et arbeid med prioritering av kontorets virksomhet mot bransjer og
klynger. En prioritering av å arbeide dypere med nettverk av bedrifter og interessenter i en gitt
bransje/fagområde vil tillate at man fra kontorets side kan konsentrere seg om å bygge en mer
solid kompetanse opp mot nettverk i Trøndelag. Med dette går man fra å sende enkeltbedrifter
informasjon til å overføre kompetanse til nettverk. Det betyr ikke at man ikke kan arbeide med
enkeltbedrifter, men at man skal prioritere å arbeide opp mot klynger og nettverk.

FoU-relatert arbeid.
FoU-nettverket har hatt et stabilt antall medlemmer i 2005, ca 40. Av dette kan 20 sies å være
mer eller mindre aktive medlemmer. Det har vært arrangert flere temamøter i FoU-nettverket i
året som har gått. Største temamøte ble arrangert sammen med HiNT i mai, hvor vi hadde 46
deltagere fra FoU og næringsliv. Via møter har det blitt opprettet nye kanaler til Mitt-Universitetet
i Østersund for et samarbeid på FoU-siden. FoU-kontakt Asbjørn Okstad har utover dette svart på
en rekke henvendelser som har kommet fra deltagere i nettverket angående EU-forskning. I alt er
det i 2005 blitt sendt ut nærmere 250 partnersøk fra Brussel. Utover året ble det vanskeligere å
sette sammen gode søk, hovedgrunnen til dette er at 6. rammeprogram går mot slutten og at
pengene stort sett er allokert ut. Derfor besluttet vi å gå inn på andre nettsteder i tillegg til de
nettstedene som vi søkte på tidligere. EUs fellesserver for forskning og utvikling, Cordis, blir også
fulgt nærmere enn før. Det har ført til mer varierte partnersøk.
Europakontoret fikk i sin tid et mandat til å bygge ut et nettverk hvor man kunne spre informasjon
og således heve kompetansen om og deltagelse i, EU-prosjekter. Man ønsket også at kunnskap
og informasjon skulle deles og bygges mellom deltagerne i nettverket, samt få til et forum der
næringsliv og forskning kunne møtes. Dette må man i stor grad si å ha lykkes med. Dog er det
betegnende at det er et par ildsjeler som er veldig aktive, mens det er tyngre å få med de andre.
Det trengs en langsiktig satsing for å komme i posisjon til EU-prosjekter. Grunnleggende er at
satsingen må være legitimert og prioritert fra FoU-aktørenes side.
Forventningene om at FoU-nettverket skulle føre til økt deltagelse i EUs rammeprogram fra de
mindre FoU-aktørene i Trøndelag, har bare delvis blitt innfridd. Noen prosjekter har det blitt, men
ikke mange nok til at man føler det er et grunnlag for å fortsette arbeidet i sin nåværende form.
Dog har man fått økt oppmerksomheten rundt og forståelsen av hva deltagelse i et EU-prosjekt vil
innebære av utfordringer og muligheter.
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Arbeid for offentlige myndigheter.
Offentlig sektor utgjør også i 2005 den minste arbeidsmengden, hvis man skal måle det i antall
oppdrag. Trøndelags Europakontor er et organ for regional utvikling, så i realiteten arbeider vi vel
mer for offentlige myndigheter enn hva en liste over oppdrag definert som oppdrag for offentlige
myndigheter skulle tilsi. Det er først og fremst skoler som tar kontakt, da dreier det seg ofte om
elevutveksling. I tillegg har det blitt utført arbeid for enkeltkommuner. Kontoret ønsker å møte
kommuner i regionråd, rådmannssamlinger og lignende fora i 2006, i den grad det lar seg
kombinere med hjemmeuker. Det er særlig arbeid for ungdom som kontoret ønsker å involvere
kommunene i.

Kompetanseheving via studieopphold i Brussel.
I løpet av 2005 har vi arrangert 11 studieopphold, hvorav 3 større (over 15 personer) og 8 mindre,
til sammen for ca. 130 personer. Vi får jevnt over veldig gode tilbakemeldinger på
studieoppholdene vi arrangerer. Dette er en aktivitet som vi har prioritert, dette er den beste
kompetanseoverføring vi foretar. Vi har i enda større grad rendyrket vår rolle som faglig
koordinator, selv om vi er behjelpelige med tips og råd i forhold til hoteller og restauranter også,
men vårt hovedansvar er det faglige innholdet. Studieoppholdene fungerer godt, det er veldig god
læring også for kontoret å få møte ulike organisasjoner og vinklinger fra Trøndelag under slike
studieopphold. Vi kommer inn i kunnskapsmiljøer og bransjer hjemmefra, og får knyttet opp disse
til relevante personer og institusjoner i Brussel. På denne måten er vi den døråpneren vi skal
være her i Brussel for aktører fra Trøndelag.

Hjemmeside.
I løpet av 2005 er det blitt lagt ut 52 saker på hjemmesiden. Sakene er i all hovedsak EU-relaterte
saker, det er mye mindre rapportering fra studieturer og besøk i Brussel, noe som var noe mer
fremtredende før. På denne måten ønsker vi å bruke hjemmesiden som en mer faglig
informasjonskanal over ting vi finner viktige å rapportere om. Vi har i gjennomsnitt 38 besøk på
hjemmesiden hver dag, hvorav ca. 30 % kommer fra Norge. Resten er spredt ut mellom
europeiske land og USA. Hjemmesiden vil få ny layout høsten 2006 og vil også innholdsmessig
bli noe forandret.

Nettverksbygging.
Trøndelags Europakontor bygger nettverk for våre partnere i Brussel og Trøndelag. Deltagelse på
møter, seminar og konferanser både hjemme gir fremtidige samarbeidspartnere og
oppdragsgivere.
Av alle seminar og konferanser må Open Days 2005 i oktober nevnes spesielt. Dette er Europas
største konferanserekke på regional utvikling i Europa, og Trøndelags Europakontor deltok her i
et konsortium sammen med Midt-Sverige, Fyn, Nordvest-England, Pomorskie (Polen) og VestHellas med fokus på bærekraftig innovasjon. Jon Uthus fra NHO presenterte Interreg-prosjektet
Skandinavias Grønne Belte, og fikk knyttet gode kontakter. I tillegg til dette fikk vi presentert vår
egenart med å ha viltkjøtt på menyen under vår Cocktail her i huset etter et av seminarene vi
arrangerte. Open Days var et krevende arrangement, men et arrangement som det er verdt å
være med på av flere årsaker. For det første samles veldig mye kompetanse fra Europas
regioner i Brussel de dagene det pågår, det er full fokus på dette arrangementet fra EU sin side,
og de deltagende regionene får presentere seg og blir lagt merke til i Brussel og blant Europas
regioner.
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Regnskap.
Medlemskontingent og udisponerte midler fra 2004 ga en samlet inntekt for kontoret i 2005 på
1. 851 037 kroner. Kontorets utgifter i 2005 var 1. 836 814 kroner. Det gir et overskudd på 14.223
kroner.
I begynnelsen av 2005 ble Gørill Holte på Regut, STFK oppnevnt til å være Europakontorets
førstekontakt for regnskapsmessige saker. Dette har bedret muligheten til kontroll og innsikt i
prosjektets regnskap innenfor regnskapet for Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Regnskapet er
ajourført og avstemt og er i skrivende stund under revisjon.

Oppsummering.
2005 var på mange måter et år da man begynte å nærmere se på Europakontorets plass i den
regionale utviklingen. Foruten å være et verktøy, så er også kontoret tiltenkt å ha en mer proaktiv
rolle i forhold til samarbeidspartnere og aktører i Trøndelag. Ønsket om å i større grad rendyrke
Europakontoret som kompetansepartner resulterte i en overgang til en tematisk, periodevis
arbeidsform. Et ønske om klarere linjer i styringen av Europakontoret førte til en overgang til en
overgang fra en prosjektform til en forening med et valgt styre blant foreningens medlemmer.
Prioritering må til for å kunne gå fra en informasjonspartner til kompetansepartner for regionen.
Med felles fylkesplan i ryggen er denne mye av denne prioriteringen gitt. Trøndelags
Europakontor er én av flere små byggesteiner i den store prosessen internasjonalisering og er
avhengig av å ha gode samarbeidspartnere i Trøndelag for å kunne utnytte lokaliseringen i
Brussel og nettverket i Europa til det beste for det trønderske samfunn.
Omorganiseringen, ny styringsform, arbeidsform og fokus for Europakontoret vil befeste seg
utover 2006. Jeg har tro på at vi har tatt og videre vil ta en rekke riktige og viktige grep for en
videreutvikling for Trøndelags Europakontor.

Brussel, 05.04.2006

Stein Ivar Mona
Daglig leder
Trøndelags Europakontor
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