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Innledning
Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er
den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring. De siste tallene viser at over 26
millioner mennesker i EU nå står uten arbeid. Det siste halve året er det imidlertid tegn som tyder på at
bunnen er nådd og at det er et lys i enden av tunnelen. Arbeidsledigheten i Europa har gått litt ned, og i fjerde
kvartal 2013 ble det målt en svak vekst i økonomien for de 28 EU-landene. Prognosene framover er også mer
optimistisk enn de var for ett år siden.
Medisinen i de mest kriserammede landene i Europa har vært kraftige kutt i de offentlige utgiftene. Etter hvert
som arbeidsledigheten har økt dramatisk i mange land, har det blitt mer fokus på å skape vekst og
konkurransedyktige arbeidsplasser.
Mens krisen har herjet i EU, har økonomien i Norge blomstret med økonomisk vekst, lav arbeidsledighet og
økt kjøpekraft. Fra 2008 til 2012 økte lønnskostnadene i Norge med 27,7 prosent, mens EU-landene økte i
gjennomsnitt med 8,6 prosent. Den sterke lønnsveksten vi har hatt i Norge sammenlignet med andre land i
Europa kan gi store utfordringer framover, ikke minst for eksportindustrien vår.
EU har nylig lansert Horisont 2020 som et nytt forsknings- og innovasjonsprogram. Programmet vil gjelde for
de neste sju årene. Et viktig mål for dette programmet er å skape et konkurransedyktig næringsliv og dermed
nye arbeidsplasser i Europa. Budsjettet til Horisont 2020 økes med 40 prosent sammenlignet med
7.rammeprogram (FP7) som var det forrige store forskningsprogrammet i EU, og blir på 70 milliarder euro.
En mye større del av dette beløpet skal nå gå til små og mellomstore bedrifter. Dette gir store muligheter
også for norske bedrifter som kan delta på lik linje med bedrifter fra EU-landene.
Når økonomien i Europa nå er på bedringens veg, samtidig som EU satser enorme beløp på forskning og
innovasjon i næringslivet, er det svært bra at Norge skal delta i Horisont 2020. Næringslivet deltok i mindre
grad i FP7 som gikk fra 2007 til 2013. Fra Trøndelag var det rundt 30 bedrifter som deltok i slike prosjekter,
men takket være forskerne hos NTNU og SINTEF, har rundt 30 % av de pengene som er tildelt norske
aktører havnet i Trøndelag. Den store utfordringen nå er å få med mange flere trønderske bedrifter i det nye
programmet Horisont 2020. Norske bedrifters konkurransekraft framover vil i stor grad avhenge av at de
klarer å være helt i tet med å ta i bruk ny kunnskap og teknologi når de skal utvikle nye produkter og tjenester.
Et sterkere fokus på små og mellomstore bedrifter i flere EU-programmer fører til at ”Næringsliv” nå er ett av
tre satsingsområder i Trøndelags Europakontor sin virksomhetsplan for 2014. De to andre satsingsområdene
er ”Ungdom” og ”Klima/miljø/energi”.
Mange trønderske aktører har deltatt aktivt i EUs program for livslang læring (LLP) som varte frå 2007 til
2013. Det nye programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014 til 2020 heter
Erasmus+. Antall personer som årlig vil få støtte gjennom programmet skal dobles fram mot 2020, og
budsjettet for økes med 40 prosent sammenlignet med det tidligere LLP. For Trøndelags Europakontor er det
derfor et mål at mange flere trøndere skal benytte seg av de mulighetene som finnes i Erasmus+.
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Drift
Trøndelags Europakontor har siden oppstarten i 2001 arbeidet etter følgende hovedprioriteringer:
a) assistere næringslivet i internasjonalisering,
b) assistere FoU-miljøer, skoler og bedrifter som søker deltakelse i europeiske utdannings- og FoUprogrammer,
c) assistere regionale og lokale myndigheter med informasjon, representasjon og deltakelse i europeisk
samarbeid.
Gjennomgående for kontorets virksomhet er at det skal være en kompetansepartner og døråpner for
trøndersk nærings- og samfunnsliv i EU/EØS-spørsmål. Dette kan skje ved informasjon til bedrifter og
organisasjoner på våre nettsider eller i nyhetsbrev, men det kan også være svar på direkte henvendelser.
Noen ganger kan det være en oppfølging etter at kontorets ansatte har hatt møter i Trøndelag eller etter at
trønderske aktører har besøkt kontoret i Brussel.

Fokusområder
Virksomhetsplanen for 2013 hadde som hensikt å spisse aktiviteten i fokusområder. Virksomhetsplanen ble
utarbeidet i samarbeid mellom kontorets ansatte, ressursgruppen og styret. Den hadde følgende
fokusområder:
1:
2:
3:
4:

Ungdom
Klima, miljø og energi
Mat og reiseliv
Andre prioriterte områder

1: Ungdom
1.1 Traineer og koordinator
Trøndelags Europakontor har i 2013 fortsatt
ordningen med to traineer som jobber ett år
ved kontoret i Brussel. En av traineene
fortsetter deretter ett år som koordinator i
Trøndelag. Koordinatoren fungerer da som
Europakontorets hjemmeapparat. I hele
2013 hadde koordinatoren fast kontorsted
hos Trondheim kommune, men
oppfølgingen av det enkelte medlem har
likevel gått etter behov.

Trainee Erik Sirnes og praktikant Karoline Oftedal

1.2 Praktikantordning med NTNU
NTNU og Trøndelags Europakontor har en samarbeidsavtale der studenter fra masterprogrammet i
Europastudier tilbys et tre måneders praksisopphold ved Europakontoret. I 2013 var det tre
masterstudenter som hadde praktikantopphold i Brussel. Dette gir studenten en praktisk erfaring fra EUhovedstaden, samtidig som oppholdet også gir mange gode innspill til masteroppgaven. For Trøndelags
Europakontor er studentene fra NTNU en meget verdifull ressurs.
De siste årene har Trøndelags Europakontor også hatt en ordning med sommerpraktikant. Det vil si at en
student får 3-4 ukers praksisopphold ved kontoret i juli. Siden august er den store feriemåneden i de
fleste europeiske land, er det fortsatt mye som skjer i Brussel i juli.
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1.3 Hospitering
I samarbeid med HiNT, HiST og VRI Trøndelag har Europakontoret de siste to årene tilbudt
studenthospitering ved kontoret vårt. I månedsskiftet juni – juli 2013 hadde to studenter fra HiNT og to
studenter fra HiST et to ukers hospitantopphold i Brussel. Både HiNT og HiST vil vurdere hvordan et slikt
hospitantopphold for studenter best kan koordineres med studiene hjemme.
1.4 Informasjon om programmuligheter
Europakontoret har både gjennom vår nettside og i forbindelse med studiebesøk i Brussel og i møter i
Trøndelag informert om programmuligheter for ungdom. Ofte har trønderske aktører også henvendt seg
direkte til kontoret med spørsmål knyttet til ungdom og aktuelle EU-programmer.
De siste tallene fra Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) viser at aktører i Trøndelag også i
2013 var meget aktive deltakere i utdanningsprogrammene. Innenfor høyere utdanning var NTNU det
norske lærestedet som i perioden 2011-2013
både sendte ut og tok imot flest studenter. 3319
studenter fra NTNU reiste ut, og 2620 studenter
kom inn til NTNU. Innenfor grunnopplæringen
viser samlet tildeling fra LLP-programmene i
2013 at Nord-Trøndelag fortsatt er det norske
fylket som er klart best i forhold til elevtall. NordTrøndelag ble tildelt 746 kroner per elev, mens
Sør-Trøndelag fikk 163 kroner per elev og ligger
som nr 14 på fylkesoversikten. For NordNTNU var i 2011-2013 det universitetet i Norge
Trøndelags del er det støtte til prosjekter
som sendte ut og tok imot flest studenter
innenfor Leonardo da Vinci i de videregående
skolene som gir størst uttelling.
På hjemmesiden vår har vi i løpet av 2013 lagt ut 26 artikler som omhandler ungdom.

2: Klima, miljø og energi
2.1 Beste praksis i Europa på regionnivå
Fra 1.mars 2013 ble Trøndelags Europakontor medlem av det regionale nettverket for forskning og
innovasjon, ERRIN (European Regions Research and Innovation Network). Mer enn 90 europeiske
regioner og deres regionskontorer i Brussel er medlemmer i ERRIN. Dette nettverket gir oss mulighet til å
finne regioner i Europa som er langt framme på ulike områder. En av arbeidsgruppene i ERRIN som
Trøndelags Europakontor har valgt å delta i er energi og klimaendring.
2.2 Identifisering av arenaer for trønderske aktører
Brussel er en meget viktig møteplass. Mange konferanser og seminarer arrangeres her, og det knyttes
verdifulle kontakter mellom næringsliv, forskning og det politiske miljø. Et av Europakontorets mål er å
finne arenaer på europeisk nivå der gode eksempler fra Trøndelag innen klima, miljø og energi kan
presenteres for et større publikum.
Under Open Days 2013 presenterte Kjell Inge Stellander fra Trondheim kommune interregprosjektet
”Green Highway”. Dette er et prosjekt som Sundsvall, Østersund og Trondheim har samarbeidet om i
mange år, og som har gitt mange konkrete resultater.
2.3 Overvåke EUs politikk på klima, energi og miljø
Klima, miljø og energi står naturligvis høgt på agendaen i hele Europa. Kontoret har i 2013 skrevet 20
saker om dette temaet på hjemmesiden vår. Ved noen av studiebesøkene i Brussel har vi også hentet inn
innledere som har orientert om ulike sider av dette viktige spørsmålet.
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3: Mat og reiseliv
3.1 Beste praksis i Europa på regionnivå
Europakontoret skal gjennom nettverk og informasjonssøk finne fram til gode eksempler på regioner i
Europa som trønderske aktører innenfor mat og reiseliv kan lære av og dele sine erfaringer med.
På grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i Europa er det nå er et sterkere fokus på hvordan
de økonomiske midler som ligger i strukturfondet og de nye EU-programmene kan utnyttes på best mulig
måte. En strategi som er trukket fram i den forbindelse er smart spesialisering, som kort sagt betyr at en i
arbeidet med regional utvikling spesialiserer seg innenfor de sektorer en allerede er god, eller hvor en ser
et stort utviklingspotensial framover. Et tett samarbeid mellom næringsliv, forskningsinstitusjoner og
offentlig sektor er en forutsetning for smart spesialisering.
Trøndelags Europakontor ble vinteren 2013 kjent med at Emilia-Romagna, som er en region i Nord-Italia,
har gode resultater og lang erfaring med strategier for smart spesialisering. Vi tok derfor kontakt med
Emilia-Romagna sitt regionskontor her i Brussel for å lære mer om dette arbeidet. En prioritert sektor for
denne regionen er Agrofood, og derfor tror vi at denne regionens satsing på mat kan være av stor
interesse også for trønderske aktører. Trøndelag Europakontor sin årlige strategitur for de ansatte ved
kontoret ble derfor våren 2013 lagt til Emilia-Romagna.
I Emilia-Romagna representerer mat sterke historiske og kulturelle interesser, samtidig som det er av stor
betydning for reiselivet. Det arbeidet som gjøres i denne regionen i Italia kan derfor også ha
overføringsverdi til Trøndelags satsing på mat og reiseliv
ERRIN har en arbeidsgruppe innen bioteknologi. Både landbruk og matvitenskap er blant de prioriterte
områdene i denne arbeidsgruppen, og dette kan gi oss en oversikt over europeiske regioner som
utmerker seg innenfor disse temaene. En annen arbeidsgruppe i ERRIN er turisme. Denne
arbeidsgruppen fokuserer mye på prosjektmuligheter for reiselivsaktører i de ulike EU-programmene.
3.2 Profilering av Trøndelag
Sør-Trøndelag fylkeskommune deltar sammen med ni regioner i EU i et interregprosjekt som heter
e-Create. I dette prosjektet er det et mål å dele beste praksis fra de ulike regionene. Et av de beste
eksemplene fra e-Create er STFK’s KULMIN som er en applikasjon som gjør det mulig via smarttelefon å
skaffe seg informasjon om det kulturminnet eller severdigheten som en besøker. I november 2013 ble
KULMIN presentert på en konferanse i Brussel av prosjektleder Kristin Prestvold fra STFK.
Kontorets årlige julecocktail, som vi i mange år har arrangert i samarbeid med Mid Sweden European
Office, har vært vår viktigste profilering av Trøndelag som matregion og reisemål. Våren 2013 bestemte
Regionförbundet Jämtlands län at de ikke lenger kan finansiere Sveriges del av kostnadene.
Trøndelags Europakontor har etter det svenske vedtaket diskutert vår strategi i forhold til dette, og
konklusjonen er at vi ikke klarer å finansiere et slikt arrangement alene, så julecocktailen i samarbeid med
Jämtland er derfor nå historie.
På hjemmesiden vår har vi i løpet av 2013 lagt ut 6 artikler som omhandler mat og reiseliv.

4: Andre prioriterte områder
4.1 Muligheter for kulturaktører
I april 2013 arrangerte Trøndelags Europakontor i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune,
Kulturrådet og Riksantikvaren et seminar i Trondheim om hvilke muligheter trønderske aktører har for å
delta i europeiske prosjekter, med særlig fokus på EØS-midlene. Arrangementet samlet i underkant av 80
kulturaktører fra Trøndelag.
EØS-midlene og EUs kulturprogram er også omtalt flere ganger på kontorets hjemmeside, og i
forbindelse med de studiebesøk vi har hatt i Brussel. EUs nye kulturprogram, Creative Europe, ble
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gjennomgått på et programseminar som alle de norske regionskontorene arrangerte for 100 deltakere fra
Norge i november 2013. På dette programseminaret ble også de andre nye programmene som Horisont
2020, Erasmus+, helseprogrammet og programmet for sysselsetting og sosial innovasjon presentert.

4.2 Styrking av EU/EØS-kompetansen
HiNT har nylig utviklet fire ulike EU/EØS-kurs som kan arrangeres på bestilling, med mål om å legge til
rette for økt kunnskap om hvordan EU og EØS angår Norge.
I etterkant av disse kursene får studentene mulighet til å hospitere ved Trøndelags Europakontor, og det
gir en god mulighet til å kombinere kursets teori med et mer praktisk rettet opphold.
4.3 Informasjons- og kommunikasjonsarbeid
Gjennom vår hjemmeside, vårt månedlige nyhetsbrev, sosiale medier, møter og seminarer både i Brussel
og i Trøndelag, har Trøndelags Europakontor informert om små og store nyheter som vi mener er
interessante og viktige for trønderske aktører.
Trøndelags Europakontor utarbeidet i 2012 og 2013 en kommunikasjonsplan. Kommunikasjonssjef Jørn
Arve Flått i STFK har bistått oss i dette. Arbeidet med å utforme planen er nå avsluttet, men tiltaksdelen i
kommunikasjonsplanen vil være regelmessig på agendaen på de ukentlige toppmøtene som kontoret har.
4.4 Rekruttering av arbeidskraft
Under Open Days 2013 arrangerte Trøndelags Europakontor sammen med ti andre europeiske regioner
et seminar som hadde tittelen ”Smart Partnerships for Jobs and Growth”. Seminaret fokuserte på tiltak for
å redusere den store arbeidsledigheten vi nå
har i mange land i Europa, og da i særdeleshet
arbeidsledighet blant ungdom. Norge er i en helt
annen situasjon enn de fleste EU-land, da
mange norske arbeidsgivere må rekruttere
utlandsk arbeidskraft for å dekke behovet.
Prosjektet ”Arbeidskraftmobilisering” som
prosjektleder Elin Marie Altø fra ”Kysten er klar”
presenterte under Open Days, fokuserte på
nettopp dette forholdet. 135 deltakere fra 23
Mange blide trøndere deltok på Open Days 2013
ulike land deltok på dette seminaret.
4.5 Partnersøk
Trøndelags Europakontor forsøker å formidle til aktuelle aktører i Trøndelag alle de forespørsler om
partnere vi får fra andre regioner i Europa.

Påvirkningsarbeid
Våren 2013 hadde vi et godt samarbeid med Mid Sweden European Office for å få dratt inn det skandinaviske
og europeiske perspektivet i diskusjonen rundt elektrifisering av Meråkerbanen. Sammen organiserte vi møter
her i Brussel der Milian Myraunet i Elbanen fikk møte representanter både for EU-kommisjonen og EUs felles
utenrikstjeneste, European External Action Service (EEAS). En delegasjon fra Midt-Sverige reiste også til
Oslo og hadde møte med politikere på Stortinget. Kanskje bidro også dette arbeidet litt til at en elektrifisering
av Meråkerbanen kom inn i Nasjonal Transportplan.
Utenriksdepartementet etablerte høsten 2013 en kontaktgruppe som består av partene i arbeidslivet og de
norske regionene som arbeider aktivt med EU/EØS-saker i Brussel. Hensikten med gruppen er følgende:
1) Involvere partene og regionene tidligst mulig i arbeidet med å identifisere initiativ som tas i EU og som
kan få viktige konsekvenser for Norge.
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2) Skape en aktiv dialog med partene og regionene om de sakene som antas å bli viktige, slik at alle
berørte kommer til orde så tidlig som mulig i de norske beslutningsprosessene om disse sakene.
Daglig leder i Trøndelags Europakontor er Trøndelag sin representant i dette arbeidet.

Kontorets profilering
Sosiale media og internett er i dag en av de viktigste arenaene for profilering av kontoret, og vi bruker derfor
disse aktivt. Vi er representert på de mest brukte sosiale mediene, samtidig som vi har hjemmeside og
nyhetsbrev. Gjennom disse mediene ønsker vi å nå ut til Trøndelag og promotere kontoret og vårt arbeid. I
tillegg informerer vi om saker som kan være relevant for ulike aktører i Trøndelag, både medlemmer og
andre.
I løpet av 2013 hadde vi 92 saker på hjemmesiden, og det er 30 flere enn i 2012. I november 2013 fikk
kontoret ny hjemmeside, med ny layout og forbedret brukervennlighet. Vi hadde i gjennomsnitt over 630 unike
brukere og 2395 sidevisninger per måned, en økning på 10 % sammenlignet med fjoråret.
Vi sender ut nyhetsbrev 12 ganger i året. Her har vi med de mest relevante saker fra hjemmesiden, i tillegg til
en hilsen fra daglig leder. Ved årsskiftet hadde vi 494 abonnenter. Antallet har vært stabilt siden 2012.
Ved årsskiftet hadde kontorets Facebook-side 495 «likes», noe som utgjør en dobling siden starten av 2012.
Dette betyr at saker vi skriver blir sett av flere. Vi ser at de sakene som dreier seg om aktører i Trøndelag får
flere kommentarer, likes og delinger enn rene informasjonssaker om EU-programmer. På Twitter deler vi
også relevant informasjon fra kontoret og Brussel. Her hadde vi rundt 380 følgere ved årsskiftet.

Møter, seminarer og studiebesøk
En viktig del av kontorets virksomhet er å arrangere studiebesøk til Brussel, der vi lager et skreddersydd
program for den gruppen som kommer. Kontoret arrangerte i 2013 studiebesøk for 432 personer fordelt på 22
grupper. Dette er omtrent 150 færre personer på besøk enn i rekordåret 2012. Som før har vi meget gode
tilbakemeldinger på våre arrangement i Brussel.
Kontoret har gode møterom som leies ut gratis til våre medlemmer, og disse var gjennom hele fjoråret i flittig
bruk. Totalt var kontoret vertskap for 15 slike møter med til sammen 178 deltakere, og det var en økning på
40 personer sammenlignet med 2012. Den største brukeren av våre møterom er SINTEF, som ofte benytter
våre møtelokaler når de har møter i mange av EU-prosjektene som de deltar i. I forkant av Open Days 2013
arrangerte Trøndelags Europakontor sammen med de fem andre norske regionskontorene et medlemsseminar rettet mot eierne av i de norske kontorene. Det var rekorddeltakelse fra Trøndelag med til sammen
37 deltakere fra både politikk, offentlig administrasjon, utdanningsinstitusjoner og næringsliv.
Kontoret har i samarbeid med Innovasjon Norge, NHO, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Nord- og
Sør-Trøndelag fylkeskommuner, Trondheim kommune, NTNU og andre partnere arrangert en rekke
seminarer og samlinger i Trøndelag med fokus på de muligheter som ligger i EØS-avtalen for lokal næringsog samfunnsutvikling.

Hospitering
Europakontoret tilbyr våre eiere i Trøndelag mulighet til å hospitere en periode i våre lokaler i Brussel. Som
hospitant kan en jobbe med egne arbeidsoppgaver og gjøre seg kjent i Brussels fagmiljøer. Europakontoret
hjelper til med å etablere kontakt med de institusjoner og personer som er av interesse for hospitanten.
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Leif Harald Hanssen fra ”Kysten er klar” hospiterte fire uker hos Trøndelags Europakontor høsten 2013.
Hanssen ønsket å identifisere og møte representanter fra andre regioner i Europa med lignende utfordringer
som kystkommunene i Sør-Trøndelag. Med de store utfordringene en står overfor på kysten, og med de
muligheter en har for utvikling av regionen, vil en kunne ha stor nytte av samarbeid med andre europeiske
kystregioner.
Leif Harald Hanssen fikk mange nyttige kontakter i løpet av hospitantoppholdet, og noen av disse blir fulgt
opp i det internasjonale arbeidet som ”Kysten er klar” vil gjøre i 2014.

Regnskap
Kontoret har inntekter i form av medlemsavgifter fra medlemmene. For 2013 er mottatt medlemsavgift
3 075 339 kroner. I tillegg kommer andre driftsinntekter for utførte tjenester på 48 917 kroner. Kontorets totale
inntekter i 2013 ble da 3 124 256 kroner.
Regnskapet for 2013 viser et resultat på 400 933 kroner og en totalt opptjent egenkapital på 699 014 kroner.
Økonomien i foreningen må sies å være god, og vi har klart å opparbeide en økonomisk buffer.

Revisjon
BDO AS i Trondheim er Trøndelags Europakontor sin leverandør av revisjonstjenester. Regnskapet for 2013
er ferdig revidert og revisjonsberetningen vitner om et regnskap der alle forhold til lover, forskrifter og
vedtekter er fullstendig ivaretatt.

Organisering
Trøndelags Europakontor er organisert som en uavhengig forening med eget organisasjonsnummer i
Enhetsregisteret i Brønnøysund. 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 koordinators daglige kontaktnett hos
medlemsorganisasjonene. Ressursgruppen hadde i 2013 tre møter.

Medlemmer
Medlemmer i Trøndelags Europakontor pr. 31.12.2013:
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Trondheim kommune
Stjørdal kommune
Innherred samkommune
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Nord-Trøndelag
SpareBank 1 SMN
Husbanken Region Midt-Norge
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Bioforsk Midt-Norge
NTNU
SINTEF
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Innherred samkommune ble nytt medlem fra 1.1.2013 og Husbanken Region Midt-Norge er nytt medlem fra
desember 2013. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk avsluttet sitt medlemskap i foreningen fra og med 1.1.2014.

Styret
Før årsmøtet 2013:
Kirsten Haugum (NTFK)
Ida Munkeby (STFK)
Knut Vestbø (SMN)
Steinar Nebb (HiNT)
Elin Rognes Solbu (Trondheim kommune)
Nina Sindre (NTNU)
Jan A. Foosnæs (NTE)

vara: Inge Fornes (NTFK)
vara: Gleny Foslie (STFK)
vara: Kjell Morten Myrvang (SMN)
vara: Arild Smolan (HiST)
vara: Gerhard Dalen (Trondheim kommune)
vara: Reidar Buvik (SINTEF)
vara: Erik Revdal (Bioforsk)

Kirsten Haugum var styrets leder.
Etter årsmøtet 2013:
Odd Inge Mjøen (STFK)
Kirsten Haugum (NTFK)
Knut Vestbø (SMN)
Steinar Nebb (HiNT)
Elin Rognes Solbu (Trondheim kommune)
Anne Lise Aunaas (SINTEF)
Erik Revdal (Bioforsk)

vara: Gleny Foslie (STFK)
vara: Inge Fornes (NTFK)
vara: Kjell Morten Myrvang (SMN)
vara: Arild Smolan (HiST)
vara: Kjell Fosse (Stjørdal kommune)
vara: Nina Sindre (NTNU)
vara: Trond Selseth (Innherred samkommune)

Odd Inge Mjøen ble valgt til styrets leder fram til neste årsmøte i 2014.

Styremøter
Styret i Trøndelags Europakontor hadde i 2013 fire styremøter og behandlet 35 saker.

Ansatte og arbeidsmiljø
Vidar Segtnan var daglig leder ved kontoret i 2013. En viktig del av daglig leders oppgaver er tilstedeværelse i
Trøndelag gjennom regelmessige hjemmeuker.
Mari Røsten avsluttet sin stilling som kontorets koordinator i Trøndelag ved utgangen av oktober 2013. Thea
Knoff Forsberg var trainee ved kontoret i Brussel fra januar 2013 til hun i oktober 2013 tok over stillingen som
koordinator lokalisert i Trøndelag. Oda Renate Nødtvedt var trainee ved kontoret i Brussel første halvår 2013.
Erik Sirnes begynte som trainee ved kontoret i Brussel i slutten av august 2013.
Kontoret har siden høsten 2010 hatt et samarbeid med NTNU Europastudier, der mastergradsstudenter har
et tre måneders praktikantopphold på Trøndelags Europakontor som en del av mastergradsstudiet.
Ida Kallmyr Lerheim, Eirin Konstad Nilsen og Karoline Oftedal hadde i tur og orden et praktikantopphold på
tre måneder i Brussel.
Fra januar til april 2013 hadde Christina Wår Hanssen en deltidsansettelse som assistent for koordinator i
Trøndelag. Denne stillingen ble fra og med november 2013 overtatt av Ida Kallmyr Lerheim.
Sommeren 2013 hadde Gard Heggelund, som var student ved NTNU Europastudier, et tre ukers
praksisopphold ved kontoret.
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Europakontoret deler fortsatt kontorlokaler med Mid Sweden European Office. Kontorfellesskapet har et sterkt
fokus på å skape et inkluderende og godt arbeidsmiljø med muligheter for personlig utvikling.
Tilbakemeldinger fra traineer og ansatte beskriver arbeidsmiljøet som svært godt. Sykefraværet var i 2013
meget lavt.

Stjørdal 19.3.2014
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