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Innledning
Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved
parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse i de 28 medlemslandene i underkant av
43 prosent, og det er omtrent på samme lave nivå som ved forrige valg i 2009. Når den økonomiske og
sosiale krisen i Europa ikke fører til økt politisk engasjement, så forteller den lave valgdeltakelsen også om en
politisk krise i mange EU-land. Bedre ble det ikke av at mange velgere uttrykte sin frustrasjon ved å gå til
populistiske og ekstreme partier både på høyre og venstre fløy. Men partigrupper som domineres av
kristeligdemokrater, konservative og sosialdemokrater er fremdeles størst, og har dermed flertall for å
videreføre dagens politikk.
Det øverste politiske lederskapet i EU består av tre presidenter. Martin Schulz, en tysk politiker, ble i 2014
gjenvalgt som president i Europaparlamentet. Donald Tusk, tidligere polsk statsminister, ble valgt til president
i Det europeiske råd eller EUs toppmøte som det også kalles. Jean-Claude Juncker, tidligere statsminister i
Luxembourg, ble valgt til president for den nye Europakommisjonen.
Juncker ønsker et EU som er større på de store områdene, og mindre på små områder. Dette har han
synliggjort i et program med 10 prioriteringer der førsteprioritet er å styrke Europas konkurransedyktighet, og
å stimulere til investeringer med det formål å skape flere arbeidsplasser. Et digitalt indre marked er sentralt for
å oppnå dette. En robust energiunion med en framtidsrettet klimapolitikk er et annet prioritert område.
I juni 2014 la den norske regjeringen fram sin strategi for samarbeidet med EU for perioden 2014 - 2017.
Blant regjeringens hovedprioriteringer er økt konkurransekraft og verdiskaping, bedre kvalitet i forskning og
utdanning og en ambisiøs klima- og energipolitikk. Norges bidrag til EUs programmer for forskning,
innovasjon, utdanning og kultur utgjør omtrent 3,2 milliarder euro eller 27 milliarder kroner med dagens
eurokurs. Dette gir norske skoler, universiteter, forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlige aktører
muligheter til finansiering, kunnskap og internasjonale nettverk. Norges konkurransekraft framover vil i stor
grad avhenge av at vi klarer å være helt i tet med å ta i bruk ny kunnskap og teknologi når vi skal utvikle nye
produkter og tjenester, og dermed skape framtidas arbeidsplasser i Norge.
SINTEF og NTNU har i mange år deltatt i et stort antall EU-prosjekter, slik at Trøndelag topper listene over
norsk deltakelse i EUs forskningsprogrammer. I Horisont 2020 som er EUs nye program for forskning og
innovasjon, er målet å løse store samfunnsutfordringer i Europa. Dette skal skje gjennom internasjonale
samarbeidsprosjekter mellom forskere, næringsliv og offentlige aktører. I Trøndelag er det et godt samarbeid
mellom FoU, næringsliv og offentlige aktører, samtidig som SINTEF og NTNU sitter med mye kunnskap og
erfaring fra EU-prosjekter. Vi har derfor et godt utgangspunkt for at Trøndelag skal gjøre seg sterkt gjeldende
også i Horisont 2020.
For Trøndelags Europakontor er en av de viktigste oppgavene å bidra til at flere trønderske aktører deltar i
EU- og EØS-finansierte programmer. For å styrke oss i dette arbeidet opprettet kontoret en fast stilling som
europarådgiver høsten 2014. Dette gir bedre faglig kontinuitet ved kontoret og økt kompetanse og kapasitet
som rådgivere. Den største utfordringen nå er å få med mange flere trønderske bedrifter og offentlige aktører
i Horisont 2020. Trøndelags Europakontor har sammen med SINTEF, NTNU, Innovasjon Norge og NHO satt i
gang et arbeid for at mange flere trønderske bedrifter og offentlige aktører skal delta i Horisont 2020.
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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, sosiale medier 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 2014 hadde som hensikt å spisse aktiviteten i fokusområder. Virksomhetsplanen ble
utarbeidet i samarbeid mellom kontorets ansatte, ressursgruppen og styret. Den hadde følgende
fokusområder:
1: Ungdom
2: Næringsliv
3: Klima, miljø og energi

1: Ungdom
På hjemmesiden vår har vi i løpet av 2014 lagt ut 27 artikler som omhandler ungdom.

1.1 Traineer og koordinator
Trøndelags Europakontor har i 2014 fortsatt ordningen med to
traineer som jobber ett år ved kontoret i Brussel. Etter et
traineeopphold i Brussel har det vært vanlig praksis at en av
traineene har fortsatt som kontorets koordinator i Trøndelag. Fra
og med 1.september 2014 er ordningen med koordinator i
Trøndelag avsluttet og erstattet av en fast stilling som
europarådgiver ved kontoret i Brussel.
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 2014 var det
Trainee Juni Bratberg Melting og
tre masterstudenter som hadde praktikantopphold i Brussel.
praktikant Maja Busch Sevaldsen.
Dette gir studenten en praktisk erfaring fra EU-hovedstaden,
samtidig som oppholdet også gir mange gode innspill til masteroppgaven. For Trøndelags Europakontor
er studentene fra NTNU en meget verdifull ressurs.
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De siste årene har Trøndelags Europakontor også hatt en ordning med sommerpraktikant. En student fra
NTNU Europastudier hadde i juli 2014 et fire ukers praksisopphold ved kontoret. Siden august er den
store feriemåneden i de fleste europeiske land, er det fortsatt mye som skjer i Brussel i juli.
1.3 Lærlinger
Trøndelags Europakontor har i flere år hatt et samarbeid med
Lærlingekompaniet i Nord-Trøndelag om utplassering av lærlinger i
Brussel. En kokkelærling ved Rock City i Namsos var fra midten av
august 2014 utplassert i 3 måneder på kjøkkenet til Thon Hotel Bristol
Stephanie. Trøndelags Europakontor gjorde alle avtaler med hotellet,
og var i tett kontakt med lærlingen mens han var i Brussel. Kontoret la
også til rette for at lærlingen skulle få gjennomført språkkurs og økt
sin kunnskap om Belgia og belgisk kultur i løpet av oppholdet.
Trøndelags Europakontor har i mars 2014 inngått en tilsvarende
intensjonsavtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune for å legge til
rette for utplassering av lærlinger i Belgia.

Kokkelærling Jørgen Sagvik
på Thon Hotel Stephanie.

1.4 Informasjon til HiST
På oppdrag fra HiST utførte Europakontoret våren 2014 et kartleggingsarbeid av europeiske miljøer hvor
det finnes matakademi. En praktikant fra NTNU Europastudier hadde dette som en prosjektoppgave
mens hun var praktikant ved kontoret, og resultatet av arbeidet går fram av en rapport til HiST i april
2014. Først beskrives ulike kompetansesenter i Europa som fokuserer på lokale mattradisjoner, kultur og
kvalitet. Den andre delen av oppgaven tar for seg ulike skoler eller utdanningsinstitusjoner som fokuserer
på utdanning av unge innenfor matfag, ofte skjer dette i samarbeid med lokalt næringsliv.
1.5 Informasjon om programmuligheter
Europakontoret har informert om mulighetene til å delta i EUs nye program Erasmus+ både i forbindelse
med studiebesøk i Brussel og i mange møter i Trøndelag. På hjemmesiden vår har vi også hatt mye
informasjon om dette programmet. Ofte har trønderske aktører også henvendt seg direkte til kontoret med
spørsmål knyttet til ungdom og aktuelle EU-programmer.
I Erasmus+ tildelingen for 2014 slår Trøndelag alle tidligere rekorder. Av de norske fylkene har SørTrøndelag klatret opp på førsteplass, med Nord-Trøndelag på en god andreplass. Total tildeling til
trønderske aktører i 2014 er på 32,7 millioner kroner, og det utgjør 27 prosent av de midlene som har gått
til Norge. Dersom vi tar bort universitet og høgskoler fra disse tallene så har Trøndelag mottatt 22,8
millioner kroner, noe som utgjør 40 prosent av den norske potten.
1.6 Samarbeid med Scandinavian School of Brussels
Scandinavian School of Brussels (SSB) ligger i Waterloo like utenfor Brussel. Skolen har felles barnehage
for barn fra Sverige, Norge, Finland og Danmark. Grunnskole og videregående skole er organisert litt
forskjellig for disse fire landene. Totalt har barnehagen og skolen nesten 300 barn og ungdommer i alderen 2
til 19 år.

Nord- Trøndelag fylkeskommune har i flere år hatt en avtale med SSB der elever fra videregående skole i
Nord-Trøndelag kan ta det andre året ved skolen i Waterloo. Elever som tas inn på denne ordningen, kan
altså gjennomføre den videregående utdanningen som vanlig på tre år, samtidig som de skaffer seg
verdifull internasjonal erfaring. I dette skoleåret er det en elev fra Verdal videregående skole som tar
videregående trinn 2 ved SSB.
1.7 Samarbeid med Den norske skolen i Brussel
Den norske skolen i Brussel (DNSB) ligger også i Waterloo der den deler campus med SSB. Skolen
startet opp høsten 2013 og er en fådelt skole, med ca. 40 elever fra 1. til 10. trinn. Skolen følger den
norske læreplanen, og elevene ved skolen får norske vitnemål.
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I et møte mellom Trøndelags Europakontor og den norske rektoren ved skolen våren 2014 kom det fram
at DNSB ønsker å ta imot lærerstudenter fra Norge på en praksisperiode. Vi tok da kontakt med de av
våre medlemmer som har lærerutdannelse. HiST fattet straks interesse for en slik ordning, og resultatet er
at fire lærerstudenter fra HiST i februar 2015 reiste til Waterloo for å ha fire ukers praksisperiode.

2: Næringsliv
På hjemmesiden vår har vi i løpet av 2014 lagt ut 28 artikler som har dreid seg om næringsliv og aktuelle EUfinansierte programmer rettet mot næringslivet.
2.1 Tidlig varsling
Utenriksdepartementet etablerte i 2013 en kontaktgruppe (TV-gruppen) som tidligst mulig skal identifisere
initiativ som tas i EU, og som kan få viktige konsekvenser for både privat næringsliv og offentlige aktører i
Norge. Det er viktig at alle berørte parter kommer til orde så tidlig som mulig i beslutningsprosessene for
disse sakene.
Daglig leder ved Trøndelags Europakontor deltar i denne gruppen, og kontoret har et særlig ansvar for å
fange opp initiativ som kan få stor betydning for aktører i Trøndelag. Dette skjer i nært samarbeid med
kontorets medlemmer. I 2014 var det fire møter i TV-gruppen. En viktig side ved arbeidet med tidlig
varsling, er å gi innspill til den norske regjeringen om hvilke saker som er viktig for de ulike regionene i
Norge. I 2014 leverte TV-gruppen viktige innspill til regjeringens arbeid med en ny strategi for
samarbeidet med EU, der vi fra trøndersk side spesielt vektla betydningen av at norske aktører kan delta i
de ulike EU-programmene.
2.2 Informere om programmuligheter
Norske bedrifter kan delta i de fleste av EUs programmer for perioden 2014-2020. Mulighetene til å delta i
Horisont 2020 er store, men også program som Eurostars, Creative Europe, Erasmus+, Interreg og andre
kan være interessante for næringslivet.
Europakontoret har informert om mulighetene til å delta i disse programmene både i forbindelse med
studiebesøk i Brussel og i mange seminarer og møter i Trøndelag.
Trøndelags Europakontor har i 2014 samlet inn og systematisert et betydelig materiale over norsk og
trøndersk deltakelse i alle de programmene som Norge kunne delta på i perioden 2007 – 2013. Dette gjør
at vi nå vet hvordan Trøndelag hevder seg i konkurransen om EU-finansierte prosjekter sammenlignet
med andre norske regioner. Vi vet hvilke programmer vi er dyktige til å delta på, og vi vet hvor vi ikke har
vært så flinke. Vi vet også hvilke trønderske aktører som har deltatt. Dette gir oss en god mulighet
framover til å lære av de som har lykkes, og til å støtte opp de som har et stort ubenyttet potensial.
2.3 Eksportens dag
Trøndelags Europakontor har sammen med SpareBank 1 SMN, NHO Trøndelag, Innovasjon Norge og
Næringsforeningen i Trondheimsregionen planlagt og gjennomført Eksportens Dag 2014. Konferansen
ble arrangert hos SpareBank 1 SMN i Trondheim i slutten av august med drøyt 60 deltakere. Tema for
dagen var kommersialisering av teknologi i markeder som er i sterk vekst.
2.4 Europakonferansen
I samarbeid med NHO Trøndelag, Innovasjon Norge, Trondheim kommune og NTNU Europastudier har
Trøndelags Europakontor arrangert Europakonferansen 2014 som gikk av stabelen på Stjørdal i
begynnelsen av november med rundt 70 deltakere. Blant innlederne på konferansen var Europaminister
Vidar Helgesen og EU-ambassadør Helen Campbell som er leder for EUs delegasjon til Norge. Tema for
konferansen var hvilke muligheter norske bedrifter har i EUs nye storsatsing Horisont 2020.
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2.5 Internasjonalt fagråd for Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NIT)
Daglig leder ved Trøndelags Europakontor sitter i det internasjonale fagrådet i NIT. I desember 2014
organiserte kontoret en studietur til Brussel både for Internasjonalt fagråd og Internasjonalt Forum.
2.6 Etablering av EU-nettverk i Trøndelag
For å mobilisere til økt norsk deltakelse i Horisont 2020 har Forskningsrådet utlyst midler til etablering av
faglige eller regionale EU-nettverk. Trøndelags Europakontor har sammen med SINTEF, NTNU,
Innovasjon Norge og NHO utarbeidet en søknad til Forskningsrådet for å finansiere deler av kostnadene
med et slikt EU-nettverk i Trøndelag. Trøndelags Europakontor har koordinert arbeidet med søknaden.
Det ventes svar fra Forskningsrådet før påske 2015.

3: Klima, miljø og energi
På hjemmesiden vår har vi i 2014 hatt 12 artikler som har tatt for seg klima, miljø og energi.
3.1 Beste praksis i Europa på regionnivå
Trøndelags Europakontor er medlem av det regionale nettverket for forskning og innovasjon, ERRIN
(European Regions Research and Innovation Network). Mer enn 100 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.
Trøndelags Europakontor har også fulgt det prestisjetunge Regio Stars Award 2014, der Europas mest
lovende og innovative regionale prosjekter presenteres og premieres. Fire vinnere ble kåret, og to av
kategoriene det ble konkurrert i var innenfor temaet klima, energi og miljø.
3.2 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.
Både EU Sustainable Energy Week (EUSEW), Open Days og seminarer
og workshops i ERRIN er gode arenaer som trønderske aktører kan
benytte seg av. I 2014 hadde vi ingen slike presentasjoner fra Trøndelag
innen temaet klima, miljø og energi.
3.3 Overvåke EUs politikk på klima, energi og miljø
Klima, miljø og energi står naturligvis høgt på agendaen i hele Europa. Ved
noen av studiebesøkene i Brussel har vi hentet inn innledere som har
orientert om ulike sider av EUs politikk på dette området.

Praktikant Silje Nordmo
på EUSEW 2014.

En av våre praktikanter fulgte våren 2014 mye av det som skjedde i Brussel innenfor klima, energi og
miljø. I tillegg til noen artikler på hjemmesiden resulterte det i at Trøndelags Europakontor for første gang
sendte ut et eget temanyhetsbrev med fyldig informasjon om hva som rører seg på dette området i EU.
3.4 Samferdsel
Trøndelags Europakontor og de andre norske regionskontorene hadde i mars 2014 et møte med
samferdselsminister Solvik-Olsen. I forkant av dette møtet hadde vi fått gode innspill Sør-Trøndelag
fylkeskommune, Trondheim kommune, NHO Trøndelag og SINTEF. De temaene som fra vår side ble tatt
opp med samferdselsministeren var transportkorridoren mellom Midt-Norge og Midt-Sverige, indre
marked for transport inkludert nye regler om kabotasje, samt FoU-programmet Shift2Rail som er en del av
Horisont 2020.
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Trøndelags Europakontor har også sendt en oppdatering til Trøndelag Bomveiselskap om hva som skjer
når det gjelder bompengeinnkreving i Europa.

4: Andre viktige tiltak
4.1 Muligheter for kulturaktører
Trøndelags Europakontor har tidligere i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune arrangert to
seminarer om hvilke muligheter trønderske kulturaktører har for å delta i europeiske prosjekter. Begge
gangene var interessen for disse seminarene meget stor. I 2014 har vi derfor gjennomført seminar
nummer tre, denne gangen i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge.
Temaet var det nye EU-programmet Kreativt Europa. Seminaret ble arrangert i slutten av august, og det
gikk nok en gang for fulle hus.
4.2 Masterstudiet i offentlig ledelse (MPA-studiet)
I samarbeid med HiNT og HiST har Trøndelags
Europakontor planlagt og gjennomført en samling i Brussel
for MPA-studiet. Samlingen fant sted første uka i september
2014, og i tillegg til en rekke forelesninger på Trøndelags
Europakontor besøkte studentene EU-kommisjonen,
Norges delegasjon til EU, Committee of the Regions,
Parlamentarium og EIPA i Maastricht.
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.

MPA-studiet på samling i Brussel.

4.4 Partnersøk
Trøndelags Europakontor forsøker å formidle til aktuelle aktører i Trøndelag alle forespørsler om partnere
vi får fra andre regioner i Europa. Det er da en forutsetning at det er tilstrekkelig tid til å gjennomføre et
seriøst partnersøk.
Blant de partnersøk i 2014 som kontoret har gjennomført, og som har ført til konkret samarbeid, vil vi
trekke fram ordningen med at lærerstudenter fra HiST nå kan ha fire ukers praksisperiode ved den norske
skolen i Brussel. Trøndelags Europakontor lyktes også med å finne en partner for Fosen videregående
skole, Ørland kommune og et kompetansemiljø i Lecce i Sør-Italia. Resultatet av dette partnersøket er at
en by nord i Belgia, Turnhout, går inn som partner i et prosjekt som retter seg mot elever som er i
faresonen for å utvikle rusproblemer eller andre avhengighetsproblemer.

5: Samhandling med andre aktører
5.1 Samarbeid med Mid Sweden European Office
Trøndelags Europakontor og Midt-Sveriges Europakontor har vært samlokalisert helt fra kontorene ble
etablert i 2001. Eierne av det svenske kontoret satte i 2014 i gang en vurdering av hvordan de skal
organisere kontoret sitt. En konsekvens av dette var at alle ansatte ved det svenske kontoret sluttet i sine
stillinger like før jul. Når svenskene etter hvert kommer på plass her i Brussel igjen, vil vi ikke lenger ha
felles kontorlokale, men vi ønsker et fortsatt godt samarbeid med svenskene når kontoret deres igjen er
operativt.
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5.2 ERRIN – European Regions Research and Innovation Network
Trøndelags Europakontor ble medlemmer av ERRIN i 2013. Ved å delta arbeidsgrupper som er spesielt
interessante for aktører i Trøndelag, kan en finne felles prosjekter, bygge nettverk og også profilere
Trøndelag innenfor disse områdene. Trøndelags Europakontor har i 2014 deltatt på møter i
arbeidsgruppene helse, energi & klimaendring, smart spesialisering og bioøkonomi.
5.3 VRI Trøndelag
Under Open Days 2014 arrangerte Trøndelags Europakontor sammen med sju andre europeiske
regioner en konferanse med fokus på smart spesialisering, som er EUs nye strategi for å øke effekten av
offentlige midler som settes inn i forskning og regional utvikling. Alle regioner i EU er nå i ferd med å
innføre en slik strategi. Trøndelags Europakontor var for første gang lead partner i dette partnerskapet.
Håkon Finne fra SINTEF presenterte arbeidet i VRI Trøndelag som har mye til felles med smart
spesialisering. Mer enn 120 deltakere fra 23 land i Europa deltok på seminaret, og det var stor interesse
for det arbeidet som gjøres i Trøndelag.
5.4 Internasjonalt forum
Daglig leder ved Trøndelags Europakontor sitter i Internasjonalt forum. I
desember 2014 organiserte kontoret som tidligere nevnt en felles studietur
til Brussel både for Internasjonalt fagråd og Internasjonalt Forum.
5.5 Norske regionskontorer i Brussel
For å få en bedre koordinering av aktivitetene til de seks norske
regionskontorene her i Brussel, så er det etablert et tett samarbeid mellom
kontorene. Dette betyr at vi nå møtes regelmessig, og at vi også har flere
felles arrangementer enn før. Helt i starten av Open Days 2014 hadde alle
de norske regionskontorene et felles medlemsseminar for over 100
norske deltakerne, derav 15 fra Trøndelag.

Kontorets profilering

Randi Ness startet sin karriere hos
Trøndelags Europakontor. Her møter
hun en gammel kjenning, Anne Kath
Willumsen (NiT), under Internasjonalt
forum sitt studieopphold i Brussel.

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 2014 hadde vi 77 saker på hjemmesiden, og det er 15 færre enn i 2013. I løpet av året la vi inn mye
ny informasjon om de mest aktuelle programmene som Norge deltar i, og vi oppdaterte den engelske
versjonen av hjemmesiden. Vi hadde i gjennomsnitt 2582 sidevisninger per måned, en økning på 8 prosent
sammenlignet med fjoråret.
I 2014 sendte vi ut 12 ordinære nyhetsbrev og ett temanyhetsbrev som omhandlet klima, energi og miljø.
Temanyhetsbrevet ble svært godt mottatt av våre abonnenter. I nyhetsbrevene har vi med de mest relevante
saker fra hjemmesiden, i tillegg til en hilsen fra daglig leder. Ved årsskiftet hadde vi 498 abonnenter. Antallet
har vært stabilt siden 2012.
Ved årsskiftet hadde kontorets Facebook-side 638 «likes», en økning på nesten 30 prosent siste år. Dette
betyr at saker vi skriver blir sett av flere. Vi ser at de sakene som dreier seg om aktiviteter i Trøndelag får flere
kommentarer, likes og delinger enn rene informasjonsaker om EU. På Twitter deler vi også relevant
informasjon fra kontoret og Brussel. Her hadde vi rundt 380 følgere ved årsskiftet.
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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 2014 studiebesøk for 203 personer fordelt på 10
grupper. Dette er bare halvparten så mange som i 2013. Som før har vi meget gode tilbakemeldinger på våre
arrangement i Brussel.
Kontoret har gode møterom som leies ut gratis til våre medlemmer, og aldri har disse vært brukt så flittig som
i 2014. Totalt var møterommene i bruk 32 dager med til sammen 432 deltakere. Dette er mer enn en
fordobling sammenlignet med 2013. SINTEF har alltid vært den største brukeren, men økningen i 2014
skyldes først og fremst at NTNU nå bruker møterommene omtrent like ofte som SINTEF.
Som tidligere nevnt flere steder i årsmeldingen har Trøndelags Europakontor i samarbeid med Innovasjon
Norge, NHO, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner,
Trondheim kommune, NTNU, SpareBank 1 SMN og andre partnere arrangert en rekke seminarer og
samlinger i Trøndelag med fokus på de muligheter som ligger i EØS-avtalen for lokal nærings- og
samfunnsutvikling.

Regnskap
Kontoret har inntekter i form av medlemsavgifter fra medlemmene. For 2014 er mottatt medlemsavgift
3 075 000 kroner. I tillegg kommer andre driftsinntekter for utførte tjenester på 28 235 kroner. Kontorets totale
inntekter i 2014 ble da 3 103 235 kroner.
Regnskapet for 2014 viser et resultat på 20 432 kroner og en totalt opptjent egenkapital på 719 446 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 2014
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. 31.12.2014:
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Trondheim kommune
Stjørdal kommune
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Innherred samkommune
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Nord-Trøndelag
SpareBank 1 SMN
Husbanken Region Midt-Norge
Bioforsk Midt-Norge
NTNU
SINTEF
Stjørdal kommune avsluttet sitt medlemskap i foreningen fra og med 1.1.2015.

Styret
Før årsmøtet 2014:
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 var styrets leder.
Etter årsmøtet 2014:
Odd Inge Mjøen (STFK)
Kirsten Haugum (NTFK)
Brit Tove Welde (Husbanken)
Arild Smolan (HiST)
Elin Rognes Solbu (Trondheim kommune)
Anne Lise Aunaas (SINTEF)
Erik Revdal (Bioforsk)

vara: Gleny Foslie (STFK)
vara: Inge Fornes (NTFK)
vara: Knut Vestbø (SMN)
vara: Steinar Nebb (HiNT)
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 2015.

Styremøter
Styret i Trøndelags Europakontor hadde i 2014 tre styremøter og behandlet 30 saker.

Ansatte og arbeidsmiljø
Vidar Segtnan var daglig leder ved kontoret i 2014. En viktig del av daglig leders
oppgaver er tilstedeværelse i Trøndelag gjennom regelmessige hjemmeuker.
Thea Knoff Forsberg avsluttet sin stilling som kontorets koordinator i Trøndelag ved
utgangen av august 2014. Fra og med 1. september 2014 ble Thea Knoff Forsberg
ansatt i ny fast stilling som europarådgiver ved kontoret i Brussel. Erik Sirnes var
trainee ved kontoret første halvår 2014, og Pia Solli Sellereite var trainee fra januar til
desember 2014. Juni Melting begynte som trainee i slutten av august 2014.
Kontoret har siden høsten 2010 hatt et samarbeid med NTNU Europastudier, der
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mastergradsstudenter har et tre måneders praktikantopphold på Trøndelags Europakontor som en del av
mastergradsstudiet.
Jorunn Skodje, Silje Nordmo og Maja Busch Sevaldsen hadde i tur og orden et praktikantopphold på tre
måneder i Brussel.
Fra januar til juni 2014 hadde Ida Kallmyr Lerheim en deltidsansettelse som assistent for koordinator i
Trøndelag. Denne stillingen er nå avviklet.
Sommeren 2014 hadde Thomas Hansen, som var student ved NTNU Europastudier, et tre ukers
praksisopphold ved kontoret.
Trøndelags Europakontor har et sterkt fokus på å skape et inkluderende og godt arbeidsmiljø med muligheter
for personlig utvikling. Tilbakemeldinger fra praktikanter, traineer og ansatte beskriver arbeidsmiljøet som
svært godt. Sykefraværet var i 2014 meget lavt.

Trondheim 19.3.2015
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