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Innledning
I januar 2006 ble foreningen Trøndelags Europakontor registrert i Brønnøysundsregistret.
Omorganiseringen fra prosjekt til forening har ikke forandret kontorets formål og prioriteringer:
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 har i 2006 bestått 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 5 styremøter og styret har i alt behandlet 35
saker.

Virksomhetsplan 2006
I 2006 har kontorets virksomhet vært tettere styrt enn tidligere i rammen av Virksomhetsplan for
2006. Virksomhetsplanen ble utarbeidet i samarbeid mellom ressursgruppe og styre og vedtatt av
styret 21.3.2006.
Virksomhetsplanen for Trøndelags Europakontor i 2006 legger hovedfokus på følgende områder:
1: Energi
2: Mat
3: Reiseliv
4 Ungdom

1: Energi
Trøndelags Europakontor deltok i arrangementet ”Open Days”, Europas største konferanse på
regional utvikling. Kontoret fungerte som nestleder i et konglomerat med andre regionskontor i
Brussel med fokus på bærekraftig energi. Senter For Fornybar Forskning på NTNU/Sintef fikk her
presentere trøndersk/norsk forskning og utvikling innen dette feltet. Kontoret har videre arbeidet
med trønderske interesser innen energiområdet for å koble disse opp mot relevante europeiske
kompetansemiljø.
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2: Mat
Trøndelags Europakontor har arrangert studieopphold i Brussel for ansatte ved Mære VGS og
har på vegne av Oi sett etter mulige europeiske kompetansepartnere for blå-grønn matsatsing.
Kontoret arrangerte en julemottagelse i Brussel med produkter fra trønderske
nisjematprodusenter for nærmere 100 gjester. Kontoret har også undersøkt andre arenaer hvor
trøndersk mat kan presenteres for et internasjonalt publikum.
3: Reiseliv
Trøndelags Europakontor har funnet og opprettet kontakt med mulige europeiske
kompetansepartnere hva angår regional merkevarebygging. Videre har kontoret funnet fora hvor
trønderske reiselivsinteresser kan finne europeiske prosjektpartnere innen reiseliv.
4: Ungdom
Trøndelags Europakontor har i 2006 samarbeidet med trønderske ungdomsinitiativ for å koble
disse initiativ til mulige utviklings- og kompetansepartnere i Europa. Europakontoret har med sitt
nettverk fått til at trønderske ungdomssatsinger har blitt representert på europeiske arenaer.
Europakontoret fikk internasjonalisering inn som tema på Ungdomskonferansen i Nord-Trøndelag
og har initiert et utvekslingsprosjekt innen ungdom og demokrati, ungdom og entreprenørskap.

Enkeltoppdrag
I tillegg til oppdrag under hovedområdene i virksomhetsplanen for 2006 har Trøndelags
Europakontor utført 31 næringslivsoppdrag. De fleste næringslivsrelaterte oppdrag kommer som
resultat av hjemmeuker og kontakt med ulike næringsforeninger og vekstselskap. I tillegg
kommer får vi en del direkte oppdrag, helst fra bedrifter som vi har arbeidet med tidligere.
Eksportsatsing Trøndelag har i mye mindre grad enn før gitt Europakontoret oppdrag, hvis vi ser
bort fra Eksportens Dager, som er en viktig arena for oppdrag fra næringslivet. Det er dog viktig
for kontoret å ha den kvalitetssikringen vi kan få via Eksportsatsinga og Innovasjon Norge i
Trøndelag i arbeid med næringslivsoppdrag.
Europakontoret har i 2006 gjennomført 7 oppdrag fra offentlige aktører. Av dette er det oppdrag
fra utdannings- og ungdomssektoren som utgjør største del.
Europakontoret har via virksomhetsplanen prioritert å arbeide med nettverk av bedrifter og
interessenter i en gitt bransje/fagområde. Det betyr ikke at man ikke arbeider med enkeltbedrifter,
men at man prioriterer å arbeide opp mot klynger og nettverk. Europakontoret bidrar på denne
måten til å danne arenaer for kunnskapsutveksling - og utvikling i Trøndelag utover det å være en
informasjonspartner innen EU/EØS-relaterte problemstillinger.

FoU-relatert arbeid
FoU-nettverket som Trøndelags Europakontor opprettet i 2003 ble nedlagt på nyåret 2006
grunnet manglende ressurser til å finansiere driften av nettverket og sviktende interesse blant
nettverkets medlemmer. Trøndelags Europakontor fortsatte samarbeidet med regionskontor i
Brussel om utsendelse av partnersøk til nettverkets medlemmer utover 2006. Kontoret
gjennomførte en brukerundersøkelse blant de som mottok partnersøk på høsten 2006, og det
kom da frem at de fleste brukte dette som en kilde til å holde seg noenlunde oppdatert over hvilke
muligheter som finnes. Veldig få hadde brukte dette til å komme seg inn i prosjekter, av ulik
grunn. Europakontoret vurderer derfor å legge ned denne aktiviteten i 2007.
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Trøndelags Europakontor som kompetansepartner
Trøndelags Europakontor har arrangert og gjennomført studieopphold for til sammen 122
personer fra Trøndelag i 2006.
Arrangering og gjennomføring av studieopphold er tids- og arbeidskrevende. Kontoret får veldig
gode tilbakemeldinger på de ulike studieoppholdene fra brukerne. Kontoret fyller her sin rolle som
døråpner og kompetansepartner i EU/EØS-relaterte spørsmål og gjør mulighetene i EØS-avtalen
bedre kjent for trønderske interesser. Kontoret opparbeider seg også stor kompetanse og stort
nettverk i planleggingen og gjennomføringen av studieopphold.

Markedsføring
I løpet av 2006 er det blitt lagt ut 81 saker på hjemmesiden. Det legges fokus på å legge ut
EU/EØS-saker med tematikk i forhold til prioriterte områder i virksomhetsplanen. Hjemmesiden
har godt i gjennomsnitt 40 besøk hver dag.
Trøndelags Europakontor har fra andre halvdel av 2006 arbeidet for å få oppslag i lokal og
regional media i Trøndelag. Kontoret har hatt 6 oppslag i Trønder-Avisa, 2 oppslag i
Adresseavisen og 2 timers sending på NRK Trøndelag i forbindelse med julemottagelse. Videre
har det vært 1 innslag/intervju på radioadressa og artikkel på hhv. EU-delegasjonen sine
hjemmesider og ett oppslag sammen med andre norske regionskontor i Nasjonen.

Nettverksbygging
Trøndelags Europakontor bygger nettverk for våre partnere i Brussel og Trøndelag. Deltagelse på
møter, seminar og konferanser i Brussel gir viktige nettverk for kompetanse og fremtidige
samarbeidspartnere til enkeltoppdrag og studieopphold. Prioritering av fora gjøres på grunnlag av
virksomhetsplanen. I tillegg kan Europakontoret dekke fagseminar og konferanser på vegne av
trønderske interesser. For dette er det opprettet en konferansekalender på hjemmesiden for å gi
en oversikt over konferanser om kontoret kan dekke for partnerne i Trøndelag. Kontoret har

Regnskap.
Medlemskontingent 2006 og udisponerte midler fra 2005 utgjorde 1 719 452 kroner. Kontorets
utgifter i 2006 utgjorde 1 693 117 kroner. Dette gir en balanse på 26.135 kroner.

Hjemmeapparat, organisering
Trøndelags Europakontor har i 2006 vært organisert som en forening. Trøndelags Europakontor
styres av et styre valgt blant og av medlemmene. Daglig leder rapporterer til styret i styremøter. I
tillegg har kontoret en ressursgruppe sammensatt av en person fra hvert medlem i foreningen.
Ressursgruppen er daglig leders daglige kontaktnett hos medlemsorganisasjonene.
Ressursgruppen og styret utarbeidet i samarbeid med daglig leder virksomhetsplan for 2006.
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Trøndelags Europakontor tok opp to nye medlemmer i 2006, Sintef og NTNU. Medlemmene er
pr. dags dato:
Sør-Trøndelags Fylkeskommune
Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Trondheim Kommune
Steinkjer Kommune
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Trøndelag Forskning og Utvikling
SpareBank 1 Midt-Norge
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Bioforsk Midt-Norge
NTNU
Sintef

Oppsummering.
I 2006 fylte Trøndelags Europakontor 5 år. I løpet av disse 5 årene har kontoret hatt en positiv
utvikling med hensyn til utførte oppdrag, antall studieopphold, initiativ til internasjonalisering og
generell utvikling. Kontoret har gode rutiner, nettverk, relasjoner og legitimitet både hjemme og
ute. Opptaket av Sintef og NTNU som medlemmer i Europakontoret må nevnes spesielt. Det har
vært arbeidet en tid for å få dette til, derfor var gleden stor når forhandlingene førte til opptak.
Dette gir kontoret og partnerskapet for internasjonalisering et sterkere mandat for å løfte arbeidet
med forskning og utvikling i et europeisk perspektiv.
2006 har vært et godt år driftsmessig. Oppdrag og studieopphold har vært gjennomført med gode
tilbakemeldinger fra brukerne. Studieoppholdene vi arrangerer i Brussel får tilbakemeldinger som
tilsier at de har en stor effekt for å få løftet det europeiske perspektivet på regionale og lokale
initiativ. Kontoret har i 2006 nådd et tak for hva som kan gjennomføres av oppdrag og
studieopphold i Brussel. Pågangen av forespørsler om oppdrag og arrangering av studieopphold
er stigende, men nåværende bemanning og ressurser vil ikke kunne møte denne pågangen.
Organiseringen i form av en forening med et styre og en fastere virksomhetsplan muliggjør en
bedre styring av kontorets virksomhet i forhold til prioriteringer i regional utviklingsarbeid i
Trøndelag. Ressursgruppen er viktig i forhold til at kontoret har lytteposter i Trøndelag og således
kan koble det europeiske perspektivet opp mot initiativ og tiltak hjemme i regionen. Kontoret føler
likevel et sterkt behov for et operativt hjemmekontor for å komme tidlig nok inn i
utviklingsinitiativene.
Medlemmene i foreningen har utfordringer med å bygge kontoret videre og bruke kontoret best
mulig i forhold til utfordringene innen internasjonalisering av trøndersk nærings- og samfunnsliv.
Videre er det viktig å få til en god samhandling med andre trønderske utviklingsaktører med
internasjonale perspektiv. Med de gode erfaringene som medlemmene og det regionale
partnerskapet har med Trøndelags Europakontor sin virksomhet og utvikling, ligger mye til rette
for å finne gode løsninger i forhold til Europakontoret sine utfordringer.
Trondheim, 30.3.2007
Milian Myraunet /sign/
Styreleder
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