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Innledning
Over 1,2 millioner flyktninger kom til Europa i 2015. En så stor flyktningstrøm har vi ikke sett i vår del av
verden siden andre verdenskrig. De fleste av disse har flyktet fra Syria, Afghanistan og Irak. Flyktningkrisen
har det siste året stått øverst på EUs dagsorden, og de fleste mener at dette er den største utfordringen EU
noen gang har stått overfor. Dette skyldes både at det er en stor humanitær krise, men også at det aldri før
har vært en sak der EU-landene står så splittet. Mange av de nye medlemslandene i øst er i liten grad villig til
å ta imot «sin andel» av flyktningstrømmen.
Gjennom Schengen-avtalen og Dublin-forordningen har de fleste EU-landene en felles asyl- og
flyktningpolitikk som også Norge er en del av. Dette samarbeidet settes nå på en stor prøve. Vi ser at flere
land i Europa setter opp gjerder og innfører grensekontroll for å stoppe flyktningstrømmen. Det viser et
Europa som ikke samordner sine tiltak godt nok, og at enkeltland forsøker å løse problemet ved å flytte det til
nabolandet. Samtidig ser vi at innvandringskritiske partier vinner fram i alle land i Europa, og mange etablerte
partier mister både oppslutning og regjeringsmakt. EU har derfor i 2015 framstått både splittet og
handlingslammet i møte med den store flyktningstrømmen som nå kommer til Europa.
Etter fall i BNP i 2012, og tilnærmet nullvekst i 2013, hadde EU samlet en liten økonomisk vekst både i 2014
og 2015. Arbeidsledigheten var på sitt høyeste i begynnelsen av 2013, da det totalt ble registret 11 prosent
arbeidsledige i de 28 EU-landene. Siden da har det blitt nesten 4,5 millioner færre personer uten arbeid, slik
at arbeidsledigheten ved utgangen av 2015 hadde gått ned til 9 prosent. Selv om Europa nå sakte beveger
seg ut av den økonomiske krisen, er den ikke helt over i alle land. Verst ute er fortsatt Hellas som i 2015
forhandlet seg fram en tredje redningspakke fra EU og Det internasjonale pengefondet (IMF). Men långiverne
krever nye, smertefulle innstramninger og skatteøkninger i Hellas.
Tiltak som kan styrke Europas konkurransedyktighet og skape nye arbeidsplasser har fortsatt førsteprioritet i
EU. Dette inkluderer en investeringsplan der EU og Den europeiske investeringsbank (EIB) har lagt 21
milliarder euro i potten, og er planen at denne startkapitalen i løpet av tre år skal generere strategiske
investeringer på minst 315 milliarder euro fra næringslivet og medlemslandene i EU. Et annet viktig tiltak er
økt satsing på EUs programmer for utdanning, forskning og innovasjon. Her bidrar Norge økonomisk i langt
sterkere grad enn noen gang før. Men dette gir også norske skoler, universiteter, forskningsinstitusjoner,
næringsliv og offentlige aktører store muligheter til finansiering, kunnskap og internasjonale nettverk. Behovet
for omstilling i norsk økonomi er mer tydelig enn på lenge, og deltakelse i EU-programmer kan være med å
heve kvaliteten i norsk forskning og stimulere til nyskaping.
Økt satsing fra EU på programsamarbeid, og dermed et større økonomisk bidrag fra Norge, har direkte
innvirkning også for arbeidet ved Trøndelags Europakontor. Dette skjer gjennom det regionale nettverket
Horisont 2020-Trøndelag som er finansiert av Norges Forskningsråd, og som skal være operativt i tre år.
Målet med dette nettverket er mobilisere til økt deltakelse fra Trøndelag i Horisont 2020. Dette krever et bredt
partnerskap der forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlige aktører går sammen om å løse viktige
samfunnsutfordringer. I nært samarbeid med SINTEF, NTNU, Innovasjon Norge og NHO leder Trøndelags
Europakontor arbeidet i Horisont 2020-Trøndelag, der vi skal finne, kvalifisere og bistå bedrifter, forskere og
offentlige aktører som kan 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 2015 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
4: Helse

1: Ungdom
På hjemmesiden vår har vi i løpet av 2015 lagt ut 22 artikler som omhandler ungdom.
1.1 Traineeordning
Trøndelags Europakontor har i 2015 fortsatt ordningen med to traineer som jobber ett år i Brussel. Begge
traineene har en fersk mastergrad når de begynner ved kontoret. Fra og med 2015 har hver av traineene
ansvaret for ett av kontorets fokusområder: «Klima, miljø og energi» eller «Helse».
Det er et mål at traineene etter endt engasjement
ved Europakontoret ansettes i privat eller offentlig
virksomhet i Trøndelag. I 2015 ble en av traineene
våre ansatt som EU-koordinator ved SINTEF
Energi.
1.2 Praktikantordning med NTNU
NTNU og Trøndelags Europakontor har en
samarbeidsavtale der studenter fra
masterprogrammet i Europastudier tilbys et tre
Trainee Alexander Burmo og
måneders praksisopphold ved Europakontoret.
praktikant Maurits Ovren.
I 2015 var det tre masterstudenter som hadde
praktikantopphold i Brussel. 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. De siste årene har Trøndelags Europakontor også hatt en ordning
med sommerpraktikant. En trøndersk student ved The University of Edinburgh hadde i juli 2015 et to
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.
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1.3 Lærlinger
Trøndelags Europakontor inngikk i 2014 en
samarbeidsavtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune
om utplassering av lærlinger i Belgia. En lærling i kontorog administrasjonsfaget ved skatteetaten i Trondheim
var i februar og mars 2015 lærling i
sentraladministrasjonen hos Thon Hotels BeNeLux her i
Brussel. Trøndelags Europakontor gjorde alle avtaler
med ledelsen av hotellene, ordnet med husleieavtale og
var i nær kontakt med lærlingen mens hun var i
Brussel. Kontoret la også til rette for at lærlingen fikk
gjennomført franskkurs i løpet av oppholdet.

Maren Sofie Selven - lærling i kontor- og
administrasjon hos Thon Hotels BeNeLux.

1.4 Praksisopphold for lærerstudenter
Fire studenter fra lærerutdanningen ved HiST hadde i februar og mars 2015 et fem ukers praksisopphold
ved Den norske skolen i Brussel. Dette er en fådelt skole med cirka 40 elever fra 1. til 10.trinn. Skolen
følger norsk læreplan og er godkjent etter privatskoleloven. Det var rektor ved skolen som i et møte med
Trøndelags Europakontor våren 2014, ytret ønske om å ta imot norske lærerstudenter på en
praksisperiode. Vi kontaktet da de av våre medlemmer som har lærerutdannelse, og HiST fattet straks
interesse for en slik ordning. Praksisoppholdet ble svært vellykket, og forhåpentligvis blir dette en ordning
på mer permanent basis.
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 hjemmesida vår har vi også hatt saker som
har dreid seg om ungdom og aktuelle EU-finansierte programmer rettet mot ungdom. Ofte har trønderske
aktører henvendt seg direkte til kontoret med spørsmål knyttet til ungdom og aktuelle EU-programmer.
Resultatene fra Erasmus+ tildelingen i 2015 viser at Trøndelag fortsatt hevder seg godt. Av de norske
fylkene er Sør-Trøndelag på førsteplass og Nord-Trøndelag på åttende plass. Total tildeling til trønderske
aktører i 2015 er på 26,7 millioner kroner, og det utgjør 19 prosent av de midlene som har gått til Norge.
Dersom vi tar bort høyere utdanning (universitet og høgskole) er Sør-Trøndelag nummer to og NordTrøndelag nummer fire av de norske fylkene.

2: Næringsliv
På hjemmesiden vår har vi i løpet av 2015 lagt ut 18 artikler som har dreid seg om næringsliv, regelverk og
aktuelle EU-finansierte programmer rettet mot næringslivet.
2.1 Tidlig varsling (TV)
TV-gruppen hadde to møter i 2015. På det første møtet ble det besluttet at antall møter pr år reduseres
fra fire til to, slik at det blir ett møte om våren og ett om høsten. I tillegg settes det av tid til uformell dialog
mellom UD og enkeltaktører eller mindre grupper av aktører, enten i forbindelse med møtene eller på
andre tidspunkt. TV-gruppens møter finner sted i Brussel med fokus på de norske aktørene som er
etablert her.
De viktigste sakene som ble behandlet i TV-gruppen i 2015 var innspill til regjeringens arbeidsprogram for
samarbeidet med EU, regjeringens høringsrutiner ved nye forslag til EU og Kommisjonens
arbeidsprogram.
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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 i artikler, nyhetsbrev og i
forbindelse med studiebesøk i Brussel og i mange seminarer og møter i Trøndelag.
2.3 Horisont 2020-Trøndelag
Horisont 2020 er EUs nye storsatsing for økt forskning og innovasjon for å skape nye konkurransedyktige
arbeidsplasser i Europa.
I nært samarbeid med SINTEF, NTNU, Innovasjon Norge og NHO Trøndelag, sendte Trøndelags
Europakontor en søknad til Norges forskningsråd for å etablere et regionalt EU-nettverk i Trøndelag. Thea
Forsberg som er europarådgiver ved Trøndelags Europakontor, hadde ansvaret for å utforme søknaden,
og hun er også prosjektets koordinator. I mars 2015 fikk vi den meldingen vi håpet på: «Forskningsrådet
fikk inn 24 søknader i denne utlysningen hvorav fire nettverk får tildelt midler. Vi har gleden av å informere
dere om at Forskningsrådet har valgt å tildele Horisont 2020-Trøndelag nettverksmidler.»
Målet med dette nettverket er å øke deltakelsen fra Trøndelag i Horisont 2020. Vi er på jakt etter
spennende prosjektideer, og ønsker å bistå i utviklingen av prosjektene for at de skal kunne konkurrere
om deltakelse i Horisont 2020. Arbeidet i Horisont 2020-Trøndelag vil dreie seg om å finne, kvalifisere og
bistå forskere, bedrifter og offentlige aktører som kan bidra i ulike prosjekter i Horisont 2020. Å delta i et
Horisont 2020-prosjekt, betyr tilgang til finansiering, økt kompetanse og et stort internasjonalt nettverk.
Målet er at dette regionale nettverket skal være operativt i tre år framover.
Horisont 2020-Trøndelag hadde kick-off i Trondheim juni 2015. Fra juni til desember 2015 ble det
arrangert tre ulike kurs i søknadsutvikling, prosjektutvikling og prosjektledelse. Det ble også arrangert en
workshop der ti prosjektideer ble presentert for representanter fra Forskningsrådet, næringslivet og
nettverket som står bak Horisont 2020-Trøndelag. Deltakelsen på arrangementene har variert fra 30 til 80
personer fra både næringsliv, akademia og offentlig sektor.
Nettverket har laget en egen hjemmeside http://horisont2020trondelag.no/, der en kan finne informasjon
om Horisont 2020, nettverket i Trøndelag, ulike arrangementer og andre aktuelle saker.
2.4 Eksportens dag
Eksportens dag vil ikke bli arrangert før i april 2016, og da har den endret navn til Global Business Day.
Eksportørprisen Midt-Norge blir vanligvis utdelt på Eksportens dag, men siden det ikke var noe slikt
arrangement i 2015, ble eksportørprisen for 2015 utdelt på Europakonferansen. Prisvinner var Powel AS.
2.5 Europakonferansen
Trøndelags Europakontor arrangerte Europakonferansen 2015 i samarbeid med NHO Trøndelag,
Innovasjon Norge, Trondheim kommune, NTNU Europastudier og SINTEF. Det deltok rundt 75 deltakere
på konferansen som gikk av stabelen i Stjørdal i begynnelsen av november. Blant innlederne var NHOpresident Tore Ulstein og konsernsjef i SINTEF Unni Steinsmo. Trøndelags Europakontor presenterte
Europabarometeret som viser hvordan Trøndelag gjør det i ulike EU-programmer sammenlignet med
andre deler av landet. For å se hvordan den trønderske deltakelsen i ulike EU-programmer utvikler seg
framover, skal Europabarometeret bli presentert hvert år på denne konferansen.
2.6 Internasjonalt fagråd for Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NIT)
Daglig leder ved Trøndelags Europakontor sitter i det internasjonale fagrådet i NIT. Det var fire møter i
fagrådet i 2015, pluss at fagrådet arrangerte et bransjeseminar i Trondheim under Manifestasjon 2015.
2.7 Betalte oppdrag
I oktober 2015 ble Trøndelags Europakontor kontaktet av Apurgo AS, som er en bedrift i Trondheim som
har utviklet en ny teknologi for bekjempelse av legionella og andre bakterier i interne vannforsyningsnett.
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Ved hjelp av ioner fra sølv og kopper blir bakteriene i vannet drept, og disse ionene klassifiseres dermed
som et biocid. Etter bestemmelsene i et EU-direktiv «Biocidal Products Regulation» skal alle bedrifter som
leverer biocider på det europeiske markedet fra og med september 2015 være registrert på en liste over
godkjente leverandører.
For å komme på denne listen kreves det et stort datamateriale som viser hvilke konsekvenser bruk av det
aktuelle biocid har på mennesker, dyr og miljø. Dette er svært omfattende og kostbare undersøkelser som
det var umulig for Apurgo å gjøre alene. Men det var en mulighet å kjøpe disse dataene fra store
konkurrerende bedrifter som allerede hadde utført de nødvendige testene og fått godkjennelse. Men da
måtte Apurgo legge mange millioner kroner på bordet, og for en liten nystartet bedrift med en
årsomsetning på langt under halvparten av det beløpet som krevdes, var dette umulig. Apurgo kontaktet
derfor Trøndelags Europakontor og bad om hjelp. Vi har arbeidet noen måneder med denne saken, og
ved utgangen av 2015 ser det som om vi kan finne en bra løsning som tilfredsstiller direktivets krav og
som er økonomisk forsvarlig for bedriften.

3: Klima, miljø og energi
På hjemmesiden vår har vi i 2015 hatt 21 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, samtidig som det er en god arene for å finne partnere i
ulike EU-prosjekter. En av arbeidsgruppene i ERRIN som Trøndelags Europakontor har valgt å delta i er
«Energi og klimaendring».
I samarbeid med ERRIN arrangerte Trøndelags Europakontor et informasjonsmøte i Brussel i september,
der det ble orientert om prosessen fram til et prosjektutviklingsseminar som var planlagt til 24. november i
Trøndelags Europakontor sine lokaler. På dette seminaret skulle flere prosjekter fra hele Europa
presenteres med tanke på en søknad til Horisont 2020. Forskere ved fakultet for teknologi ved HiST
skulle presentere ett av disse prosjektene. Dessverre måtte seminaret utsettes på grunn av at
trusselnivået i Brussel ble hevet til høyeste nivå i etterkant av terrorangrepet i Paris 13. november.
Seminaret vil i stedet bli arrangert i 2016. SINTEF Energi som fra september 2015 har to egne ansatte
her i Brussel, deltar nå sammen med oss i ERRIN i planleggingen av dette seminaret.
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.
Under Open Days 2015 i Brussel i oktober, arrangerte
Trøndelags Europakontor i samarbeid med sju andre
regionskontor fra Storbritannia, Polen (2 regioner),
Kypros, Nederland, Italia og Vest-Norge en konferanse
som viste eksempler på hvordan regionene kan bidra til å
nå målene i Energiunionen. Fra Trøndelag sin side
presenterte prosjektleder Therese Troset Engan «Demo
Steinkjer» som er et prosjekt det blir lagt merke til langt
utenfor Norges grenser.
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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.
I 2015 sendte kontoret ut et meget fyldig nyhetsbrev innenfor temaet klima, miljø og energi. Her beskrives
både prosjektutviklingsseminaret, EUSEW og arbeidet i ERRIN sine arbeidsgrupper. I tillegg finnes det
mye informasjon om EU sine programmer, pluss at andre europeiske og norske finansieringskilder rettet
mot denne sektoren er beskrevet.
3.4 Involvering av fagansvarlige
I løpet av 2015 er det etablert en god kontakt mellom kontoret og de fagansvarlige innenfor klima, miljø
og energi både hos fylkeskommunene og hos de andre eierne som har egne ansatte innenfor dette
området. Fra vår side er det først og fremst traineen med ansvar for klima, miljø og energi som har
ivaretatt denne kontakten, både i form av e-post og direkte kontakt i møter.
3.5 Samferdsel
Nordic Logistics Association (NLA) er en nordisk paraplyorganisasjon i Brussel hvor Norges Lastebileierforbund er medlemmer. I samarbeid med NLA har Trøndelags Europakontor tatt et initiativ for å øke
kompetansekravene for sjåfører av tunge kjøretøy på vinterføre. Dette kan skje ved at det innføres et
vinterførerbevis for yrkessjåfører. Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, HiNT
og Statens Vegvesen i Trøndelag ble involvert i dette arbeidet. Som et resultat av dette ble det i mai
oversendt et brev til det norske samferdselsdepartementet der NTFK, STFK og NLA støtter opp om
arbeidet med å innføre et vinterførerbevis for yrkessjåfører som kjører på vinterføre i Norge og EU.

4: Helse
På hjemmesiden vår har vi i 2015 hatt 8 artikler om helse og aktuelle EU-finansierte programmer rettet mot
aktører innenfor helse.
4.1 Informere om programmuligheter
Europakontoret har informert om mulighetene til å delta i EU-programmer innenfor helseområdet på
hjemmesiden vår, i forbindelse med studiebesøk i Brussel og i flere seminarer og møter i Trøndelag.
4.2 Kompetanse og nettverk
Siden «Helse» er et nytt fokusområde for Trøndelags Europakontor har mye av arbeidet dette året dreid
seg om å øke kompetansen og etablere nettverk både i Brussel og med de av våre medlemmer som har
«Helse» som et prioritert område. Vi har etablert gode kontakter med HiST, HiNT, NTNU og SINTEF. Av
ikke-medlemmer er det etablert god kontakt med Trøndelag Forskning og Utvikling og Værnesregionen.
4.3 AAL-Forum
Norge deltar som en av 23 nasjoner i AAL (Active and Assisted Living Joint Programme). Hvert år
arrangerer et av deltakerlandene et såkalt AAL-Forum, som er en stor konferanse som de siste årene har
hatt mellom 500 og 1200 deltakere. Det er tatt et initiativ hos HiST/NTNU og andre helseaktører i
Trøndelag for å arrangere AAL-Forum i Trondheim i 2017 eller senere.
AAL-Forum i 2015 ble arrangert i Ghent i Belgia, og AAL-sekretariatet holder til i Brussel. Trøndelags
Europakontor har på oppdrag fra initiativtakerne i Trøndelag hatt kontakt med AAL-sekretariatet både
under AAL-Forumet i Ghent og i ettertid. Sekretariatet har gitt positive signaler for at et AAL-Forum kan
legges til Trondheim, og AAL går i så fall inn med 250 000 euro for å gjennomføre arrangementet. Det er
imidlertid Norges Forskningsråd som må søke på vegne av den norske arrangøren, og så langt har
Forskningsrådet vært negativ til å ta på seg et økonomisk og juridisk ansvar for et slik konferanse i Norge.
AAL-sekretariatet har på spørsmål fra Trøndelags Europakontor bekreftet at det kan være aktører i
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Trøndelag som tar det økonomiske og juridiske ansvaret, men Forskningsrådet må likevel stille seg bak
søknaden, og det har de så langt ikke gjort.
4.4 ERRIN – European Regions Research and Innovation Network
Trøndelags Europakontor har i 2015 deltatt i ERRIN sine arbeidsgruppemøter innenfor «Helse». ERRIN
kan i tillegg være en bra arena for å presentere gode prosjekter fra Trøndelag, og det var en milepæl for
Trøndelags Europakontor da to forskere fra HiST kunne presentere sitt forskningsprosjekt innenfor mental
helse hos ungdom på et møte i juni i arbeidsgruppen for helse. På den måten håper de å knytte nyttige
kontakter til framtidig forskningssamarbeid på europeisk nivå.

5: Andre viktige tiltak
5.1 Muligheter for kulturaktører
Trøndelags Europakontor orienterte om hvilke muligheter for deltakelse i EU/EØS-prosjekter som finnes
for kreative næringer. Denne presentasjonen var del av et fagseminar som ble arrangert i Trondheim i
januar 2015.
5.2 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 siste uka i mai 2015.
I tillegg til en rekke forelesninger på Trøndelags
Europakontor besøkte studentene EU-kommisjonen,
Norges delegasjon til EU, Committee of the Regions, EUparlamentet og EIPA i Maastricht.
5.3 Informasjons- og kommunikasjonsarbeid
Informasjon til våre medlemmer og andre interesserte om
MPA-studiet på samling i Brussel.
hva som rører seg i Brussel er en viktig del av kontorets
virksomhet. Gjennom vår hjemmeside, vårt månedlige nyhetsbrev, sosiale medier, møter og seminarer
både i Brussel og i Trøndelag, har kontoret informert om små og store nyheter som vi mener er
interessante og viktige for trønderske aktører. Nytt av året er det at Trøndelags Europakontor også har
ansvaret for å lage egne nyhetsbrev for Horisont 2020 Trøndelag.
5.4 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.

6: Samhandling med andre aktører
6.1 Samarbeid med Mid Sweden European Office
Vi har ikke lenger felles kontorlokale med det svenske kontoret, men vi har fortsatt felles kjøkken og
spiserom, og vi samarbeider godt når det er naturlig.
6.2 Norske regionskontorer I Brussel
For å få en god koordinering av aktivitetene til de seks norske regionskontorene her i Brussel, så er det
etablert et tett samarbeid mellom kontorene. Dette gjør at vi møtes regelmessig, og at vi har noen felles
arrangementer. Under Open Days 2015 hadde de norske regionskontorene et felles introduksjonsseminar
for 95 norske deltakerne, derav 13 fra Trøndelag.
6.3 Internasjonalt forum
Daglig leder ved Trøndelags Europakontor sitter i Internasjonalt forum i Trøndelag som hadde tre møter i
2015.
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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 2015 hadde vi 72 saker på hjemmesiden, og det er fem færre enn i 2014. Vi hadde i gjennomsnitt
2466 sidevisninger per måned, en nedgang på nesten fem prosent sammenlignet med fjoråret.
I 2015 sendte vi ut 11 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 488 abonnenter. Antallet
har vært stabilt siden 2012.
Ved årsskiftet hadde kontorets Facebook-side 747 følgere, en økning på 17 prosent siste år. På Twitter deler
vi også relevant informasjon fra kontoret og Brussel. Her hadde vi 465 følgere ved årsskiftet, en økning på 22
prosent i 2015.
Trøndelags Europakontor hadde fire kronikker på trykk i 2015, to i Trønder-Avisa og to i Nationen. Det var to
avisoppslag om kontorets arbeid, ett i Stjørdalens Blad og ett i Ringerikes Blad. I tillegg hadde NRK
Trøndelag radiointervju med ansatte på kontoret i forbindelse med politiaksjonene som foregikk i Brussel i
etterkant av terrorangrepet i Paris.

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 2015 studiebesøk for 271 personer fordelt på 18
grupper. Dette er en økning i antall personer på 33 prosent, og nesten dobbelt så mange grupper som i 2014.
Kontoret har gode møterom som leies ut gratis til våre medlemmer, og aldri har disse vært brukt så flittig som
i 2015. Totalt var møterommene i bruk 35 dager med til sammen 623 deltakere. Dette betyr en økning i antall
møtedeltakere med 44 prosent. Det er fortsatt SINTEF og NTNU som bruker møterommene mest.
I løpet av 2015 var det seks personer fra MPA-studiet, STFK, NHO Trøndelag
og Husbanken som hospiterte ei eller to uker ved Trøndelags Europakontor.
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.

Jon Uthus fra NHO som
hospitant i Brussel

Regnskap
Kontoret har inntekter i form av medlemskontingent fra medlemmene. For 2015 er mottatt medlemskontingent
3 176 018 kroner. I tillegg kommer andre driftsinntekter for utførte tjenester på 293 125 kroner. Kontorets
totale inntekter i 2015 ble da 3 469 143 kroner. Regnskapet for 2015 viser et resultat på 448 201 kroner og en
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totalt opptjent egenkapital på 1 167 646 kroner. Økonomien i foreningen må sies å være god, og vi har klart å
opparbeide en god økonomisk buffer.

Revisjon
BDO AS i Trondheim er Trøndelags Europakontor sin leverandør av revisjonstjenester. Regnskapet for 2015
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 kontorets løpende kontakt hos
medlemsorganisasjonene. Ressursgruppen hadde i 2015 tre møter.

Medlemmer
Medlemmer i Trøndelags Europakontor pr. 31.12.2015:
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Trondheim kommune
Innherred samkommune
Inn-Trøndelagsregionen
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Nord-Trøndelag
SpareBank 1 SMN
Husbanken Region Midt-Norge
NIBIO Kvithamar
NTNU
SINTEF

Styret
Før årsmøtet 2015:
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 var styrets leder.
Etter årsmøtet 2015:
Odd Inge Mjøen (STFK)
Trude M. Nøst (NTFK)
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Brit Tove Welde (Husbanken)
Arild Smolan (HiST)
Morten Wolden (Trondheim kommune)
Nina Sindre (NTNU)
Trond Selseth (Innherred samkommune)

vara: Knut Vestbø (SMN)
vara: Steinar Nebb (HiNT)
vara: Gerhard Dalen (Trondheim kommune)
vara: Anne Lise Aunaas (SINTEF)
vara: Erik Revdal (Bioforsk)

Odd Inge Mjøen ble valgt til styrets leder fram til neste årsmøte i 2016. Gerhard Dalen rykket opp som
Trondheim kommunes representant i styret da Morten Wolden sluttet i kommunen. Ragnhild Setsaas ble i
desember 2015 valgt som Trondheim kommunes nye varamedlem til styret.

Styremøter
Styret i Trøndelags Europakontor hadde i 2015 tre styremøter og behandlet 30 saker.

Ansatte og arbeidsmiljø
Vidar Segtnan var daglig leder ved kontoret i 2015. En viktig del av daglig leders oppgaver er tilstedeværelse i
Trøndelag gjennom regelmessige hjemmeuker.
Thea Knoff Forsberg var ansatt i fast stilling som europarådgiver ved kontoret hele 2015. Juni Melting var
trainee ved kontoret første halvår 2015, og Karoline Aursland var trainee fra januar til desember 2015.
Alexander Burmo begynte som trainee i begynnelsen av september 2015.
Kontoret har et samarbeid med NTNU Europastudier, der mastergradsstudenter har et tre måneders
praktikantopphold på Trøndelags Europakontor som en del av mastergradsstudiet. Ingrid Sommer, Sunniva
Tusvik og Maurits Ovren hadde i tur og orden et praktikantopphold på tre måneder i Brussel.
Sommeren 2015 hadde Martin Kasseth, som var student ved The University of Edinburgh, et to 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 2015 meget lavt.
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Odd Inge Mjøen
Styreleder

Trude Marian Nøst
Nestleder

Arild Smolan
Styremedlem

Gerhard Dalen
Styremedlem

Brit Tove Welde
Styremedlem

Nina Elisabeth Sindre
Styremedlem

Trond Selseth
Styremedlem

Vidar Segtnan
Daglig leder
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