VIRKSOMHETSPLAN 2018

1 Innledning
Trøndelags Europakontor ble opprettet i 2001. Kontoret er organisert som en forening og har i 2018
følgende medlemmer: Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Levanger kommune, Verdal
kommune, Inn-Trøndelagsregionen, Orkdalsregionen, SINTEF, Nord Universitet, NIBIO og SpareBank
1 SMN.
Trøndelags Europakontor har som formål å bidra til regional utvikling i Trøndelag ved:
a) Å assistere næringslivet i internasjonalisering
b) Å assistere FoU-miljøer, skoler og bedrifter som søker deltakelse i europeiske
utdannings- og FoU-programmer
c) Å assistere regionale og lokale myndigheter med informasjon, representasjon og
deltakelse i europeisk samarbeid
Europakontorets virksomhetsplan er forankret i gjeldende versjon av «Internasjonal strategi for
Trøndelag».
Kontorets målsettinger skal nås ved gjennomføring av de hovedoppgaver og aktiviteter som er
beskrevet i denne virksomhetsplanen. Dette arbeidet skal skje i et nært samarbeid mellom kontorets
ansatte og kontorets nettverk i Brussel og Trøndelag.
Virksomhetsplanen for 2018 har blitt utarbeidet på grunnlag av innspill fra foreningens medlemmer og
diskusjoner mellom foreningens ansatte, ressursgruppe og styre.

2 Visjon, hovedmålsetting og hovedoppgaver
2.1 Visjon
«Trøndelags Europakontor – en nøkkel til Europa».
2.2 Verdier




Trivelig
Engasjerende
Kompetent

Våre verdier motiverer oss til innsats og gode prestasjoner, og signaliserer hvordan vi driver
virksomheten og samarbeider internt og eksternt.
2.3 Hovedmålsetting
«Trøndelags Europakontor skal bidra til vekst og utvikling i Trøndelag gjennom internasjonalisering,
kompetansedeling, nettverksbygging og nyttiggjøring av de muligheter som ligger i Norges avtaler
med andre land i Europa».
2.4 Hovedoppgaver
2.4.1






Kompetansepartner
Være en kompetansepartner i EU/EØS-spørsmål for trøndersk nærings- og samfunnsliv.
Være lett tilgjengelig for trønderske aktører gjennom daglig leder, europarådgiver og traineene
sine hjemmeuker.
Utføre konkrete oppdrag for trønderske aktører og ta initiativ for å løfte det internasjonale og
europeiske perspektivet inn i ulike utviklingstiltak i trøndersk nærings- og samfunnsliv.
Informere og veilede trønderske aktører som ønsker å delta i EUs programsamarbeid.
Være en arena for opplæring og kompetansebygging for ungdommer gjennom trainee- og
praktikantordningene.
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2.4.2







2.4.3





2.4.4



Europeisk nettverk
Knytte kontakter og etablere nettverk med det norske miljøet i Brussel, EUs institusjoner,
EFTA, ESA1 og FMO2.
Knytte kontakt med andre europeiske regionskontor i Brussel for å finne aktuelle
samarbeidspartnere for trønderske aktører.
Samarbeide tett med nettverk i Trøndelag og bistå disse i internasjonal nettverksbygging og
kompetanseheving i europeiske spørsmål.
Skape synergi og samarbeid mellom næringsliv, offentlige myndigheter og FoU-institusjoner
om internasjonalisering i Trøndelag.
Bidra til at flere aktører i Trøndelag deltar i EUs utviklingsprogrammer. Kontoret har størst
fokus på de muligheter som ligger innenfor skole, ungdom, kultur, helse, næringsliv og
regional utvikling.
Informere om EØS-midlene, om utlysninger og de muligheter som trønderske partnere har til å
delta i slike prosjekter.
Studiebesøk, hospitering, seminarer og møter
Arrangere studiebesøk og seminarer i Brussel, samt seminarer og møter i Trøndelag.
Tilby gratis kontorplass og tilrettelegge faglig program for medlemmer som ønsker
hospiteringsopphold
Tilby gratis møtelokaler ved Trøndelags Europakontor for medlemmer som deltar i EUprosjekter eller har andre møter i Brussel.
Presentere Trøndelags interesser og fortrinn for relevante aktører og samarbeidspartnere i
Europa.
Påvirkning
Være en lyttepost som tidlig fanger opp europeiske initiativ av interesse for aktører i
Trøndelag.
Representere Trøndelag i UDs kontaktgruppe for tidlig varsling.

3 Fokusområder
Kontorets fokusområder kan deles i horisontale og tematiske satsinger.
Horisontale satsinger:
1) Ungdom
2) Næringsliv
3) Offentlig sektor
Tematiske satsinger:
4) Klima/miljø/energi
5) Helse

4 Handlingsplan 2018
4.1 Ungdom
Innenfor dette satsingsområdet legges det vekt på opplæring og kompetansebygging for ungdom, og
deltakelse i EU-programmer for barn, ungdom, skoleelever, studenter og ansatte i utdannings- og
opplæringssektoren. Erasmus+ er EUs nye program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for
perioden 2014-2020.

1
2

EFTA Surveillance Authority (EFTAs overvåkningsorgan)
Financial Mechanism Office (EØS-midlenes sekretariat)
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4.1.1

Trainee-ordning
Hvert år tilbys to nyutdannede med relevant mastergrad ett års engasjement som trainee ved
Trøndelags Europakontor i Brussel. Hver av traineene har hovedansvaret for å følge ett av
kontorets fokusområder, henholdsvis «Klima/miljø/energi» og «Helse». Dette gir traineen en
kompetanse og et nettverk som er svært verdifullt for trøndersk nærings- og samfunnsliv. Det
er et mål at så mange som mulig etter endt engasjement ved Europakontoret ansettes i privat
eller offentlig virksomhet i Trøndelag.

4.1.2

Praktikantordning
Praktikantordningen som NTNU Europastudier har hatt i mange år ved Trøndelags
Europakontor er avviklet. Kontoret ønsker i 2018 å etablere en tilsvarende praktikantordning
for studenter ved Nord universitet.

4.1.3

Lærlinger
Trøndelags Europakontor har inngått et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune om
utplassering av lærlinger i Brussel. Dersom det er aktuelle lærlinger som ønsker tre måneders
praksis i Brussel, så skal Europakontoret hjelpe til å finne egnet bedrift for lærlingene.
Europakontoret bistår også med å finne leilighet for lærlingene, samt annen praktisk
tilrettelegging av oppholdet.

4.1.4

Informasjon om programmuligheter
Trøndelags Europakontor skal informere om mulighetene til å delta i EUs program Erasmus+,
samt tilby rådgiving i en eventuell søknadsprosess. Kontoret vil også kunne informere om
Nordisk Ministerråds program Nordplus som også retter seg mot utdanningssektoren. Dette
skal skje i nært samarbeid med de fagansvarlige hos fylkeskommunen, kommunene, Nord
universitet og de andre medlemmene i Trøndelags Europakontor.

4.2 Næringsliv
Gjennom EØS-avtalen er Norge, med noen unntak, en del av det indre marked, på lik linje med EUlandene, Island og Liechtenstein. For å sikre like konkurranseforhold for bedrifter i EU og EØS, blir
viktige rammebetingelser og regelverk som norske bedrifter må forholde seg til, i stor grad utformet i
Brussel.
EØS-avtalen åpner også for at norske bedrifter kan delta i en rekke samarbeidsprogrammer i Europa.
Horisont 2020 er EUs nye program for forskning og innovasjon i perioden 2014-2020. Et av de
viktigste målene med dette programmet er å bidra til et konkurransedyktig næringsliv. I løpet av
sjuårsperioden skal minst 20 prosent av de økonomiske midlene i den delen av Horisont 2020 der
næringslivet kan delta, gå til små- og mellomstore bedrifter.
Både SINTEF og NTNU har derfor solid erfaring fra deltakelse i EU-prosjekter. Når målet er at langt
flere bedrifter skal delta i Horisont 2020 enn i tidligere rammeprogram, så er det viktig å bygge på de
erfaringer vi har i Trøndelag fra slike prosjekter.
4.2.1 Horisont 2020
Trøndelags Europakontor var prosjektleder i nettverket Horisont 2020-Trøndelag. Nettverket
ble finansiert av Forskningsrådet, og bestod av Trøndelags Europakontor, SINTEF, NTNU,
Innovasjon Norge, NHO Trøndelag og Trondheim kommune.
Målet for nettverket var økt deltakelse i Horisont 2020 fra næringsliv, forsknings- og
utviklingsmiljøer og offentlig sektor i Trøndelag. Vi skulle skape bedre og flere møteplasser på
tvers av sektorer, mobilisere og kvalifisere nye aktører til deltakelse i programmet. Dette skulle
skje gjennom bedre informasjon, kurs i prosjektutvikling og søknadsskriving, workshops rettet
mot ulike arbeidsprogrammer i Horisont 2020, samt tettere samarbeid med de nasjonale
kontaktpunkt i Forskningsrådet. Horisont 2020-Trøndelag skulle også ha nær kontakt med
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andre regionale, nasjonale og europeiske nettverk for å danne gode partnerskap for
prosjektsøknader til Horisont 2020.
Horisont 2020-Trøndelag har hatt solid deltakelse fra næringslivet. I gjennomsnitt for de
arrangementene nettverket har stått bak, har 35 prosent av deltakerne kommet fra
næringslivet. Dette tyder på stor interesse fra bedrifter og næringsaktører i Trøndelag for å
delta i EU-programmer.
Vi søkte Forskningsrådet om å forlenge finansieringen av nettverket med tre nye år, fra 2018 –
2020, men denne søknaden ble dessverre avslått.
I 2018 vil det bli utlyst nye midler for å finansiere et nytt Horisont 2020-nettverk i Trøndelag.
For å bygge videre på det arbeidet som er gjort de siste tre årene, er det enighet i det gamle
nettverket om å søke finansiering av et nytt nettverk. Da ønsker vi å utvide nettverket med
Nord universitet og Trøndelag fylkeskommune. Framover ønsker vi å spisse flere av
aktivitetene mot utlysninger i utvalgte arbeidsprogram i Horisont 2020 for perioden 2018 2020. Vi har så langt i prosjektet skaffet oss god oversikt over interessante prosjektideer på
fagområder hvor Trøndelag er langt framme internasjonalt. Særlig har områdene energi,
havrom, Secure Societies og IKT pekt seg ut. Dette er omfattende og brede temaer som kan
passe inn i tverrfaglige prosjekter.
4.2.2

FP9 - EUs 9. rammeprogram for forskning og innovasjon
Den norske regjeringens strategi er å påvirke utformingen av FP9 tidlig i prosessen. I mars
2017 oversendte kunnskapsministeren det første norske innspillet til EU-kommisjonen, og
Norge var det første landet som gav sine synspunkter på det neste rammeprogrammet. Det
andre norske innspillet til FP9 ble oversendt Kommisjonen i oktober 2017.
Norge har foreslått fire tematiske prioriteringer som krever spesiell oppmerksomhet og felles
innsats på europeisk nivå:
 Et grønt skifte for et lavutslippssamfunn
 Bærekraftig blå vekst – hav
 Samfunnssikkerhet, velferd, resiliens og samhørighet
 Digitalisering
Begge de norske innspillene bygger på møter med og innspill fra berørte departementer,
Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og norske forskningsmiljøer. Daglig leder i
Trøndelags Europakontor sitter i Utenriksdepartementets tidlig-varslingsgruppe som har gitt
innspill til regjeringen om FP9. SINTEF sitter i flere sentrale komiteer i EU som arbeider med å
utforme FP9.
Det er ventet at Kommisjonen vil legge fram sitt forslag til FP9 i 2018. Trøndelags
Europakontor vil informere sine medlemmer når viktige forslag kommer.

4.2.3

Tidlig varsling
Utenriksdepartementet etablerte i 2013 en kontaktgruppe som tidligst mulig skal identifisere
initiativ som tas i EU-kommisjonen, 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.
Trøndelags Europakontor deltar i denne gruppen og har et særlig ansvar for å varsle kontorets
medlemmer om initiativ i EU som kan få stor betydning for bedrifter i Trøndelag.

4.2.4

Informere om programmuligheter
Norske bedrifter kan delta i flere av EUs programmer for perioden 2014-2020. Mulighetene i
Horisont 2020 er allerede nevnt, men også program som Eurostars, Creative Europe,
Erasmus+, Interreg og andre kan være interessante for næringslivet.
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Trøndelags Europakontor skal i artikler, nyhetsbrev, via sosiale medier, på møter og
seminarer informere og veilede næringslivet om disse mulighetene. Kontoret skal også bistå
bedriftene med å finne gode samarbeidspartnere til slike prosjekter.
Dette arbeidet må skje i nært samarbeid med Innovasjon Norge, Forskningsrådet, NHO,
fylkeskommunen, næringsklynger, næringsforeninger og næringshager.
4.2.5

Global Business Day
I samarbeid med SpareBank 1 SMN, Innovasjon Norge og Internasjonalt fagråd i
Næringsforeningen i Trondheimsregionen skal Trøndelags Europakontor være med å
arrangere «Global Business Day» i Trøndelag.

4.2.6

Internasjonalt fagråd for Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Daglig leder i Trøndelags Europakontor sitter som medlem i Internasjonalt fagråd for
Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

4.3 Offentlig sektor
4.3.1

Horisont 2020-Trøndelag
Offentlig sektor har ofte et ansvar for å løse for mange av de store samfunnsutfordringene
som Europa står overfor. Horisont 2020 finansierer forskning og innovasjon som skjer i et
samspill mellom forskningsmiljø, næringsaktører og offentlige myndigheter. På den måten kan
en skape og teste ut nye og bedre løsninger.
Prosjekter med norsk deltakelse som så langt har fått finansiering fra Horisont 2020, viser at
suksessraten omtrent fordobles dersom det er offentlige aktører med som partnere. Offentlige
aktører i Trøndelag har hittil deltatt i liten grad. For det regionale nettverket Horisont 2020Trøndelag er det en klar målsetting å få med kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige
aktører i slike prosjekter. Et av tiltakene for å mobilisere offentlig sektor er å involvere
Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune sterkere i arbeidet i Horisont 2020Trøndelag.

4.3.2

Informere om andre programmuligheter
Trøndelags Europakontor vil informere om andre EU-programmer som kan være interessante
for offentlig sektor. Dette gjelder særlig Erasmus+ og Interreg.
De videregående skolene i Trøndelag og NTNU er allerede best i Norge når det gjelder
deltakelse i Erasmus+. Men det er fortsatt er stort ubenyttet potensial for finansiering av
prosjekter i barne- og ungdomsskolene.
Interregprosjekter har ofte et bredt sammensatte partnerskap hvor både offentlige aktører,
næringsliv, frivillige organisasjoner og høyskoler/universiteter er involverte prosjektpartnere.
Hovedmålet for interregprogrammene er å styrke regionens attraktivitet og konkurranseevne
gjennom grenseoverskridende samarbeid. Trønderske aktører deltar mye Interreg SverigeNorge, men det er et stort potensial for større trøndersk deltakelse i de andre interregprogrammene.

4.3.3

EØS-midler
Norske kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater, frivillige organisasjoner, bedrifter,
forskningsinstitusjoner, kulturinstitusjoner og andre kan få økonomisk støtte til å delta i
samarbeidsprosjekter med aktører i de landene som mottar EØS-midler.
I 2015 ble Norge og EU enig om den totale størrelsen på EØS-midlene for perioden 20142021. Dette er det norske bidraget for å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa,
og pengene skal gå til de 15 landene i EU med svakest økonomi.

6

Mesteparten av 2017 ble brukt til forhandlinger mellom giverlandene og mottakerlandene om
hvordan EØS-midlene for perioden 2014-2021 skal brukes. De første utlysningene av de nye
EØS-midlene kom i slutten av 2017, og det vil komme mange nye utlysninger i 2018.
Trøndelags Europakontor vil informere om hvilke muligheter trønderske aktører har for å bli
partnere i EØS-prosjekter både i møter, seminarer, ved studiebesøk og på hjemmeside og
sosiale media.
4.3.4

Medlemskommunene våre
De siste årene har antall kommuner i Trøndelag som er medlemmer i Trøndelags
Europakontor økt kraftig, slik at vi nå har 17 kommuner på medlemslista. I juni 2017 hadde vi
et medlemsseminar spesielt rettet mot disse kommunene. Da fokuserte vi på digitalisering i
offentlig sektor, innovative offentlige innkjøp og hvordan kommunene kan ta del i ulike EUprogrammer som Horisont 2020, Erasmus+, Interreg og andre.
Dette seminaret skal følges opp i 2018 med lokale seminarer av typen «Muligheter i Europa»,
konkret bistand i arbeidet med søknader og involvering av kommuner i Horisont 2020Trøndelag.

4.3.5

Omdømmebygging Orkdalsregionen
Orkdalsregionen ønsker å framstå internasjonalt som en attraktiv kunnskapsregion.
Trøndelags Europakontor skal bidra til at et prosjekt fra Orkdalsregionen kan presenteres for
et større internasjonalt publikum i Brussel, fortrinnsvis under European Week of Regions and
Cities i oktober 2018. Dette skal videreføres med nettverksbygging og et faglig seminar under
Trøndersk Matfestival i Trondheim i 2019.

4.3.6

Overvåke ESA sine beslutninger
Trøndelags Europakontor skal følge nøye med på ESA sine beslutninger og vedtak som er
relevant for norske kommuner og andre offentlige aktører.

4.3.7

Tidlig varsling
Som tidligere nevnt deltar Trøndelags Europakontor i Utenriksdepartementets gruppe for tidlig
varsling, og kontoret har et særlig ansvar for å varsle om initiativ som kan få stor betydning for
offentlige aktører i Trøndelag. Dette skal skje i nært samarbeid med kontorets medlemmer.

4.3.8

Internasjonalt forum
Daglig leder i Trøndelags Europakontor deltar i Internasjonalt Forum som er etablert i
Trøndelag. Europarådgiver ved kontoret sitter som varamedlem i forumet.

4.4 Klima, miljø og energi
4.4.1

Prosjektutvikling og aktiv deltakelse i ERRIN3
Europakontoret er medlem av ERRIN. Dette er et regionalt nettverk med over 100 regioner og
rundt 10 universiteter fra hele Europa.
Trøndelags Europakontor skal aktivt delta i ERRIN sin arbeidsgruppe «Energi- og
klimaforandringer». Kontoret skal bidra til at de av våre medlemmer som arbeider innenfor
dette fagområdet, kjenner til og deltar på det årlige prosjektutviklingsseminaret som retter seg
mot aktuelle utlysninger i Horisont 2020. Seminaret holdes i Brussel. Kontoret skal også
informere medlemmer i forkant av arbeidsgruppemøtene og rapportere fra møtene.
Medlemmer i Trøndelags Europakontor kan også selv delta på ERRIN-møtene. Dette kan

3

European Regions Research and Innovation Network
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være en god arena både for å presentere prosjekter fra Trøndelag, og for å møte potensielle
prosjektpartnere.
Dersom det blant våre medlemmer er interesse og behov, skal kontoret også følge
arbeidsgruppene for «Bioøkonomi», «Smarte byer» og «Transport».
Europakontoret skal også knytte arrangement og aktiviteter i ERRIN til nettverket
Horisont 2020-Trøndelag. På den måten kan trønderske aktører få tilgang til internasjonale
nettverk som ønsker å gjennomføre europeiske forsknings- og innovasjonsprosjekt.
4.4.2

Identifisering av arenaer for trønderske aktører.
Europakontoret skal lete etter arenaer på europeisk nivå der gode eksempler fra Trøndelag
innen klima, miljø og energi kan presenteres for et større publikum. Aktuelle arenaer kan være
«EU Sustainable Energy Week» i juni 2018, «European Week of Regions and Cities» i
oktober 2018, eller som tidligere nevnt arrangementer og prosjektdeltakelser gjennom ERRIN.

4.4.3

Overvåke og rapportere om EUs politikk på klima, energi og miljø.
Europakontoret skal holde en god oversikt over utviklingen av EUs politikk på disse områdene.
Seminarer som tar for seg disse temaene kan være interessante for trønderske aktører. Det er
derfor ønskelig med et godt samarbeid med fylkeskommunene, relevante organisasjoner og
grupperinger i Trøndelag innenfor klima og fornybar energi. Rapportering kan være via artikler
på hjemmesiden, i et eget nyhetsbrev eller direkte kommunikasjon som e-post og møter.

4.4.4

Sirkulærøkonomi
I desember 2015 la EU-kommisjonen fram en pakke om sirkulærøkonomi. En handlingsplan
med 54 tiltak for å oppnå sirkulær økonomi er en del av pakken. Dette er en av EUs viktigste
miljøsatsinger og betyr at Europa vil gå over fra å være et bruk-og-kast-samfunn til et samfunn
basert på sirkulærøkonomi. Avfall, som tidligere har vært et problemområde, gir store
muligheter framover som avfallsbaserte råvarer. Sirkulærøkonomi vil derfor påvirke store deler
av norsk næringsliv og norske husholdninger.
Sirkulærøkonomi er allerede satt høgt på agendaen hos mange aktører i Trøndelag. Det er
grunn til å nevne Ecopro sitt anlegg i Verdal som gjenvinner biogass og gjødsel fra matavfall,
avfall fra næringsmiddelindustrien og slam fra renseanlegg. Biogassen skal brukes som
miljøvennlig drivstoff til bussene i Trondheim. På Skogn bygges verdens største
produksjonsanlegg for flytende biogass som skal erstatte dieselforbruket tilsvarende 15.000
personbiler. Råvaren på Skogn er fiskeavfall fra oppdrettsnæringen og avfall fra Norske Skog.
Biogass fra de to anleggene i Trøndelag blir viktige bidrag i å omdanne organisk avfall til
drivstoff som kan redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Norge.
Innovative prosjekter innenfor sirkulærøkonomi vil kunne finansieres av ulike EU-programmer.
I tillegg til penger vil deltakelse i slike prosjekter gi tilgang til internasjonale nettverk og
sterkere faglig kompetanse.
Trøndelags Europakontor vil overvåke og informere aktører i Trøndelag om EUs satsing på
sirkulærøkonomi. Dette kan inkludere nye regler og muligheter for deltakelse i EU-prosjekter.

4.4.5

Samferdsel
Europakontoret skal holde fylkeskommunene og andre interesserte medlemmer oppdatert på
EUs samferdselspolitikk med særlig vekt på hvordan denne kan virke inn på godsstrømmer på
veg, jernbane og sjø. Dette er kunnskap som er viktig i arbeidet med å etablere en
godskorridor mellom Atlanterhavet og Østersjøen.
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4.4.6

Involvering av fagansvarlige
Europakontoret skal ha en tett dialog med de fagansvarlige i fylkeskommunene om aktuelle
tiltak innenfor satsingsområdet klima, miljø og energi. Dette kan være prosjektmuligheter,
mulige partnerskap og organisering av studieturer.

4.4.7

Nettverk i Brussel
Trøndelags Europakontor skal være i tett kontakt med eksperter innenfor energi og miljø i
EU-kommisjonen og med spesialutsendingene for energi og miljø ved Norges delegasjon til
EU.

4.4.8 Sørge for kontinuitet
Som tidligere nevnt har den ene av kontorets to traineer hovedansvar for fokusområdet
«Klima, miljø og energi». For å sikre god kontinuitet skal avtroppende trainee som er ansvarlig
for dette området lage en statusrapport, slik at nestemann kan fortsette det pågående
arbeidet.
4.5 Helse
Norge og Europa står ovenfor store samfunnsutfordringer knyttet til demografiske endringer, med
aldrende befolkning og færre yrkesaktive. Både Horisont 2020 og EUs nye helseprogram vil finansiere
prosjekter som kan bidra til å finne nye, gode løsninger innenfor helse og omsorg. Det legges vekt på
forebyggende helsearbeid som kan gi bedre folkehelse.

4.5.1

Informere om programmuligheter
Trøndelags Europakontor skal i artikler, nyhetsbrev, via sosiale medier, på møter og
seminarer informere og veilede næringsliv, forskningsinstitusjoner og offentlige aktører om
muligheter for deltakelse i EU-programmer innenfor helseområdet. Kontoret skal bistå
aktørene med å finne aktuelle utlysninger og gode samarbeidspartnere.

4.5.2

Kompetanse og nettverk
Trøndelags Europakontor skal være i tett kontakt med eksperter innenfor helse i
EU-kommisjonen og med spesialutsendingene for helse ved Norges delegasjon til EU.
Kontoret skal informere om kommende seminarer og konferanser i Brussel, og rapportere fra
disse, enten i artikler eller direkte til medlemmer som ber om dette.

4.5.3

ERRIN
ERRIN har en egen arbeidsgruppe som følger helseområdet. Her kan trønderske aktører
presentere eksisterende prosjekt eller prosjektideer. Dette er også en fin arena for å få
kunnskap om andre prosjekt rundt om i Europa. Her kan en møte mulige europeiske
samarbeidspartnere både fra forskningsmiljø, næringsliv og offentlige sider. ERRIN har ofte
foredragsholdere fra Europakommisjonen, slik at regionene i en tidlig fase blir informert om
aktuelle saker på helsefeltet, og det gis mulighet til å komme med innspill.

4.5.4

Velferdsteknologi
Trøndelags Europakontor skal følge med på tematikken velferdsteknologi, herunder
EU-programmet AAL4. Dette er på bakgrunn av økende interesse for dette hos flere av våre
medlemmer.
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4.5.5

Helseseminar
I tillegg til at kontoret skal informere relevante medlemmer om seminarer, konferanser og
workshops innenfor helse, så skal Trøndelags Europakontor i samarbeid med andre aktører i
Brussel et helseseminar i løpet av 2018. Dette skal gjøres for å øke bevisstheten hos
medlemmene om muligheten for å delta i EU-programmer, og hvordan Brussel kan være en
møteplass for likesinnede fra ulike europeiske regioner, samt å være en arena for
kompetanseheving.

4.5.6

Kontinuitet
Den ene av kontorets to traineer har hovedansvar for fokusområdet «Helse». For å sikre god
kontinuitet skal avtroppende trainee som er ansvarlig for dette området lage en statusrapport,
slik at nestemann kan fortsette det pågående arbeidet.

4.6 Andre viktige tiltak
4.6.1

Muligheter for kulturaktører
Trøndelags Europakontor skal bidra til at kulturaktører i Trøndelag deltar mer aktivt i europeisk
samarbeid gjennom de muligheter som ligger i Creative Europe, EØS-midlene og
internasjonale nettverk.

4.6.2

Informasjons- og kommunikasjonsarbeid
Gjennom vår hjemmeside, vårt månedlige nyhetsbrev, sosiale medier, møter og seminarer
både i Brussel og i Trøndelag, vil Trøndelags Europakontor informere om små og store
nyheter som vi mener er interessante og viktige for trønderske aktører.
Informasjonsarbeidet er forankret i kontorets overordnede målsettinger, og er konkretisert
gjennom en kommunikasjonsplan, en mediestrategiplan og en plan for sosiale medier.
Kontoret skal i disse planene identifisere utfordringer, og sette målsettinger for aktivitet i
tradisjonelle og sosiale medier.
I 2018 har vi følgende konkrete målsettinger:
1) Være til stede i tradisjonelle medier med avisinnlegg, kronikker og intervjuer minst 6
ganger
2) Oppnå 1500 «liker-klikk» på Facebook i løpet av 2018
3) Innlegg på Facebook skal bli sett av minst 500 personer
4) Vi skal være til stede på Twitter på alle relevante seminarer og foredrag
5) Vi skal sende ut minst 10 nyhetsbrev til våre abonnenter
6) Antall abonnenter på nyhetsbrevet ved slutten av 2018 skal økes til 700
7) Vi skal skrive minst 75 artikler på vår nettsider

4.6.3

Partnersøk
Trøndelags Europakontor skal videreformidle søk etter partnere fra andre regioner i Europa til
aktuelle aktører i Trøndelag. På tilsvarende måte skal kontoret bistå trønderske aktører som
ønsker å finne partnere i Europa. Dette for å øke den trønderske deltakelsen i EU- og EØSfinansierte prosjekt.

5. Samhandling med andre aktører
5.1.1

Samarbeid med Mid Sweden European Office
Trøndelags Europakontor og Mid Sweden European Office var samlokalisert fra 2001 til 2014.
Vi deler ikke lenger kontorlokale med svenskene, men vi sitter fortsatt i samme hus. Vi har et
godt samarbeidsklima og vi vil samarbeide operativt med det svenske kontoret når dette er
hensiktsmessig.
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5.1.2

NTNU og SINTEF sitt kontor i Brussel
Trøndelags Europakontor har et stort nettverk både i Trøndelag og i Brussel. Gjennom vårt
medlemskap i ERRIN har vi et nært samarbeid med over 100 regioner rundt om i Europa.
Gode prosjekt i Horisont 2020 krever et bredere partnerskap enn tidligere, der
forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlige aktører går sammen for å løse mange av de
store samfunnsutfordringene i Europa. Trøndelags Europakontor tilstedeværelse og nettverk i
Brussel kan derfor være et viktig bidrag til at både NTNU og SINTEF når sine mål om økt
deltakelse i EUs programsamarbeid.
Trøndelags Europakontor har også tilgang til gode møte- og konferanserom som NTNU og
SINTEF i stor grad benytter til prosjektmøter i Horisont 2020-prosjekter og andre EUprosjekter.
Trøndelags Europakontor og NTNU/SINTEF sitt nye kontor kan utfylle hverandre på en
effektiv måte, slik at både FoU, næringsliv og offentlige aktører i Trøndelag kan få god tilgang
på europeisk kompetanse, programmer og nettverk. På den måten forsterker Trøndelag som
helhet sin posisjon i Brussel.

5.1.3

Norske regionskontorer i Brussel
For bedre ressursutnyttelse er det etablert et tett samarbeid mellom de norske
regionskontorene, kalt RegioNor. Dette kan være utveksling av artikler til hjemmesidene våre,
felles seminarer og felles kurs for medlemmene i de norske kontorene.

5.1.4

Kunnskapskontoret
Kunnskapskontoret i Brussel ble etablert i 2016 og består av Norges Forskningsråd,
Innovasjon Norge og Senter for internasjonalisering av utdanning.
Kunnskapskontoret tok høsten 2017 et initiativ slik at det ble startet et forsknings- og
innovasjonsnettverk for norske aktører i Brussel. Nettverket vil ha regelmessige møter med
aktuelle tema. Trøndelags Europakontor vil være en del av dette nettverket.

6 Organisering
Foreningen Trøndelags Europakontor styres av et styre valgt av medlemmene. Daglig leder
rapporterer til styret. I den daglige driften utgjør ressursgruppen den operative kontakten med
medlemmene. Deltakerne i ressursgruppen er kontorets nærmeste samarbeidspartnere hos
medlemmene.
6.1 Bemanning
Vidar Segtnan er daglig leder av kontoret. Han går over i pensjonistenes rekker fra 1. juni 2018. Det er
satt i gang en prosess for å rekruttere ny daglig leder. Iselin Rønningsbakk er fast ansatt som
europarådgiver. Andreas Karmhus er trainee ved kontoret fra september 2017 til og med juni 2018.
Marianne Lyseng er ansatt som ny trainee ved kontoret fra januar 2018.
Daglig leder, europarådgiver og traineene deltar på aktuelle konferanser og møter i Trøndelag.
Kontakten mellom det enkelte medlem og kontoret ivaretas gjennom ressursgruppen. Kontoret ønsker
å bistå medlemmene med konkrete arbeidsoppgaver, og dette fører til en rekke oppdrag. Kontorets
kompetanse og nettverk i Brussel er etterspurt både blant medlemmene og andre aktører i Trøndelag.
Kontoret vil også i 2018 tilby hospiteringsplasser for bedrifter og organisasjoner som er interessert.
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6.2. Hjemmeuker
Daglig leder ved Europakontoret har hjemmeuker i Trøndelag 10 - 12 ganger i året. Hjemmeukene
forsøkes kombinert med styremøter og møter med ressursgruppen. Europarådgiver og traineene vil
også ha hjemmeuker i Trøndelag når det er ønskelig. For å sikre kontinuitet og tilstedeværelse i
Brussel unngår kontoret i størst mulig grad at daglig leder og europarådgivers hjemmeuker overlapper.
Hjemmeukene gjøres kjent på kontorets hjemmesider.
6.3. Rapportering
Daglig leder rapporterer til styret. Styrebehandlete planer og rapporter oversendes også
ressursgruppen. Styret innstiller årsrapport, årsregnskap og andre relevante saker til årsmøtet i
henhold til vedtekter.
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