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Innledning
Det var mange dystre spådommer for EU og Europa i begynnelsen av 2017. Folkeavstemmingen i
Storbritannia sommeren 2016 ga som resultat at Storbritannia skal ut av EU. I Nederland, Frankrike og
Tyskland skulle det være viktige valg som kunne dreie Europa i mer høyrepopulistisk retning. Donald Trump
var akkurat valgt til USAs president, og noe av det første han gjorde var å trekke USA ut av TPP, en
handelsavtale mellom 12 land på begge sider av Stillehavet. Forhandlingene om en lignende handelsavtale,
TTIP, mellom EU og USA ble lagt på is.
På slutten av 2017 kunne en likevel konstatere at 2017 ikke ble så ille som mange hadde fryktet. Tall fra
Verdens Handelsorganisasjon viser en betydelig sterkere vekst i internasjonal handel enn forventet i 2017.
EU kan vise til den laveste arbeidsledigheten på ti år. I Nederland fikk ikke høyrepopulistene så stor framgang
som meningsmålingene hadde vist noen måneder tidligere, og EU-vennlige partier ble sittende med makten.
Selv om Marine le Pen og hennes ytterliggående parti Nasjonal Front, fikk større oppslutning enn noen gang i
det franske presidentvalget, ble Emmanuel Macron valgt til Frankrikes nye president med svært klar margin.
Macron har tilført EU ny energi og er en sterk drivkraft for å fremme felles løsninger i Europa. I Tyskland ble
Angela Merkel og hennes kristendemokratiske parti CDU klart størst. Etter lange regjeringsforhandlinger er
det nå klart at Angela Merkel kan gå på sin fjerde periode som Tysklands forbundskansler.
Litt over ni måneder etter at britene stemte for å forlate EU, overleverte Storbritannia det formelle
utmeldingsbrevet til EU i slutten av mars 2017. Fra da er det en frist på to år før Storbritannia må forlate EU.
Før den tid må det forhandles fram minst tre sett av avtaler: 1) Skilsmisseavtale, 2) Ny handelsavtale og 3)
Overgangsavtale. I desember 2017 var første fase av forhandlingene unnagjort. EU og Storbritannia ble enige
om rammene for utmeldingen. De viktigste områdene som ble avklart i skilsmisseforhandligene var EUborgeres rettigheter i Storbritannia og britiske borgeres rettigheter i EU, en «myk» grense mellom Irland og
Nord-Irland og beløpet som Storbritannia må betale inn i EUs langtidsbudsjett før de forlater EU. I 2018 går
forhandlingene over i fase to der målet er å komme fram til en framtidig handelsavtale.
Brexit vil også få konsekvenser for Norge. Storbritannia er en av Norges aller største handelspartnere, og det
er selvfølgelig viktig å videreføre vårt gode og nære samarbeid med Storbritannia. Norge er ikke direkte part i
forhandlingene mellom EU og Storbritannia, men heller ingen ordinær tredjepart. Gjennom Norges deltakelse
i det indre marked, er det viktig at de nye løsningene også passer inn i EØS-samarbeidet. Norge har derfor
løpende dialog både med EU og britiske myndigheter.
EUs 9. rammeprogram for forskning og innovasjon, FP9, er under utvikling. 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. Det andre
norske innspillet til FP9 ble oversendt Kommisjonen i oktober 2017. 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.
Trøndelags Europakontor har i tre år vært 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. 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 fordi Forskningsrådet mener
merverdien av nettverket har vært for liten.
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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 å 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, eller det kan også være svar på direkte henvendelser. En
viktig del av kontorets kompetanseoverføring skjer gjennom faglige innlegg ved studiebesøk i Brussel eller
ved møter og seminarer som arrangeres i Trøndelag. 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.

Verdier




Trivelig
Engasjerende
Kompetent

Fornøyde ansatte på Trøndelags Europakontor
har blitt enige om kontorets verdier.
Våre verdier skal motivere oss til innsats og gode prestasjoner, og signalisere hvordan vi driver virksomheten
og samarbeider internt og eksternt.

Fokusområder
Virksomhetsplanen for 2017 ble utarbeidet i samarbeid mellom kontorets ansatte, ressursgruppen og styret.
Virksomhetsplanen hadde som hensikt å spisse aktiviteten i fokusområder som kan deles i horisontale og
tematiske satsinger.
Horisontale satsinger:
1) Ungdom
2) Næringsliv
3) Offentlig sektor
Tematiske satsinger:
4) Klima/miljø/energi
5) Helse

1: Ungdom
På hjemmesiden vår har vi i løpet av 2017 lagt ut 18 artikler som omhandler ungdom.
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1.1 Traineeordning
Trøndelags Europakontor har i 2017 fortsatt ordningen med to traineer som jobber ett år i Brussel. Begge
traineene hadde en fersk mastergrad da de begynte ved kontoret, en i globalisering fra NTNU og en i
statsvitenskap fra Universitetet i Bern. Hver av traineene hadde ansvaret for ett av kontorets
fokusområder: «Helse» eller «Klima, miljø og energi». Det er et mål at traineene etter endt engasjement
ved Europakontoret ansettes i privat eller offentlig virksomhet i Trøndelag. Den ene traineen som
avsluttet sine opphold på kontoret i 2017 fikk ny stilling ved EFTA-sekretariatet i Brussel, den andre ble
ansatt hos Nord universitet med kontorsted Levanger.
1.2 Praktikantordning med NTNU
NTNU og Trøndelags Europakontor har hatt en samarbeidsavtale der studenter fra masterprogrammet i
Europastudier tilbys et tre måneders praksisopphold ved Europakontoret. I 2017 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. I mange år har Trøndelags
Europakontor også hatt en ordning med sommerpraktikant. En bachelorstudent i statsvitenskap ved
Universitetet i Oslo hadde i juli 2017 et tre ukers praksisopphold ved kontoret.
1.3 Lærlinger
To lærlinger fra Sør-Trøndelag hadde høsten 2017 et lærlingopphold i Brussel gjennom EUs program for
utdanning og ungdom, Erasmus+. En lærling i grafisk design hos NTNU Grafisk Senter tok tre måneder
av lærlingtida si hos Fontana Identity & Design, og en lærling i kontor- og administrasjonsfag hos Ungt
Entreprenørskap var lærling to måneder ved Trøndelags Europakontor. I tillegg til å være vertskap for en
av lærlingene, gjorde Trøndelags Europakontor alle avtaler med Fontana og ordnet med husleieavtale for
begge lærlingene. Kontoret la også til rette for at lærlingen i grafisk design fikk gjennomført et kurs i
fransk i starten av oppholdet, og vi hadde nær kontakt med henne under hele oppholdet.
1.4 Hospitanter
En trainee fra Nasjonalparken Næringshage i Oppdal hadde våren 2017 et to ukers hospitantopphold ved
Trøndelags Europakontor.
1.5 Informasjon om programmuligheter
Europakontoret har informert om mulighetene til å delta i Erasmus+ både på hjemmesiden vår, i sosiale
media og i forbindelse med studiebesøk i Brussel og i mange møter i Trøndelag. Trønderske aktører har
også henvendt seg direkte til kontoret med spørsmål knyttet til ungdom og aktuelle EU-programmer.
Resultatene fra Erasmus+ tildelingen i 2017 viser at Trøndelag fortsatt hevder seg svært godt. Av de
norske fylkene er Sør-Trøndelag på førsteplass og Nord-Trøndelag på sjuende plass i tildelte midler per
innbygger. Total tildeling til trønderske aktører i 2017 er på 29,9 millioner kroner, og det utgjør 16,2
prosent av de totale midlene som har gått til Norge. Dersom vi utelukker høyere utdanning og ser på
tallene fra barnehage til og med videregående skole, er Nord-Trøndelag nok en gang det fylket som har
fått tildelt mest penger per innbygger, mens Sør-Trøndelag følger på sjette plass.

2: Næringsliv
På hjemmesiden vår har vi i løpet av 2017 lagt ut ni artikler som har dreid seg om næringsliv, regelverk og
aktuelle EU-finansierte programmer rettet mot næringslivet.
2.1 Horisont 2020-Trøndelag
Horisont 2020 er EUs storsatsing for økt forskning og innovasjon for å skape nye konkurransedyktige
arbeidsplasser i Europa.
I Trøndelag ble det etablert et regionalt nettverk «Horisont 2020-Trøndelag» som hadde som mål å øke
den trønderske deltakelsen i Horisont 2020. Nettverket bestod i 2017 av Trøndelags Europakontor,
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SINTEF, NTNU, Innovasjon Norge, NHO Trøndelag og Trondheim kommune. Europakontoret har ledet
og koordinert arbeidet som ble finansiert av Norges Forskningsråd i tre år fra 2015 til 2017.
I 2017 arrangerte Horisont 2020-Trøndelag 13 kurs, seminarer og samlinger med til sammen 505
deltakere. Ni av disse arrangementene var i Trondheim, to i Brussel, ett på Stjørdal og ett i Oslo.
Nettverket har en egen hjemmeside http://horisont2020trondelag.no/, der en kan finne informasjon om
Horisont 2020, nettverket i Trøndelag, ulike arrangementer og andre aktuelle saker.
Tall fra juni 2017 viser at 115,3 millioner euro har gått til trønderske aktører siden oppstarten av Horisont
2020 i 2014. Dette er 26 prosent av de totale midlene som har gått til Norge.
86 prosent av de midlene i Horisont 2020 som har gått til Trøndelag, har gått til SINTEF og NTNU. I det
forrige forskningsprogrammet, 7. rammeprogram, var det tilsvarende tallet 92 prosent. Dette betyr at det
nå er flere aktører i Trøndelag som deltar i EU-finansierte prosjekter enn det var i tidligere programmer.
Horisont 2020 – Trøndelag har vært med på å mobilisere flere nye aktører til å delta i EU-prosjekter og
søke på Horisont 2020. Ifølge tall fra juni 2017, deltar nå 19 bedrifter i Trøndelag i totalt 26 prosjekter som
er støttet av Horisont 2020.
Trøndelags Europakontor hadde hovedansvar for oppdatering av hjemmeside og utsending av
informasjon og nyhetsbrev fra Horisont 2020-Trøndelag. I 2017 sendte vi ut totalt 21 invitasjoner,
påminnelser og nyhetsbrev til våre abonnenter. Antall mottakere av denne informasjonen økte fra 294 i
begynnelsen av 2017 til 829 i slutten av året.
2.2 Tidlig varsling (TV)
TV-gruppen hadde ett møte i 2017. De viktigste sakene som ble behandlet på dette møtet var Europa
etter brexit, hvordan vi kan følge opp Estlands prioriteringer fra deres formannskap i Rådet høsten 2017,
Kommisjonens utkast til arbeidsprogram 2018 og hvordan EUs forsknings- og regionalpolitikk blir påvirket
av EUs budsjett etter 2020.
2.3 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 allerede nevnt, 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.
2.4 Global Business Day
Global Business Day ble arrangert i Trondheim i begynnelsen av april. Det ble et vellykket arrangement
med 71 deltakere, de fleste fra næringslivet. Den tradisjonsrike Eksportørprisen Midt-Norge som har
endret navn til «Beste internasjonale bedrift» ble tildelt Norbit Group AS.
2.5 Europakonferansen
Europakonferansen har i mange år vært et samarbeid med NHO Trøndelag, Innovasjon Norge,
Trondheim kommune, NTNU Europastudier, SINTEF og Trøndelags Europakontor. NHO var initiativtaker
til konferansen, og stod i alle år i spissen for arrangementet. I 2017 har NHO Trøndelag skiftet mannskap
på flere sentrale plasser, og de har besluttet at de ikke lenger vil bruke ressurser på å arrangere
Europakonferansen. En viktig årsak til dette er lav deltakelse fra næringslivet. Dette betyr at det ikke ble
avholdt noen Europakonferanse i 2017, og sannsynligvis heller ikke i åra framover.
2.6 Internasjonalt fagråd for Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NIT)
Daglig leder ved Trøndelags Europakontor sitter i det internasjonale fagrådet i NIT. Det var seks møter i
fagrådet i 2017. Fagrådet arrangerte i tillegg et bransjeseminar under Næringsforeningens Manifestasjon i
september, pluss to internasjonal nettverkskvelder i Trondheim i mai og i november.
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3: Offentlig sektor
På hjemmesiden vår har vi i 2017 publisert 11 artikler som omhandler offentlig sektor, regelverk og aktuelle
EU-finansierte programmer rettet mot kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige aktører.
3.1 Horisont 2020-Trøndelag
Mange av de store samfunnsutfordringene som Horisont 2020 skal bidra til å løse, er et offentlig ansvar.
Forskning og innovasjon som skjer i et samspill mellom forskningsmiljø, næringsliv og offentlige aktører,
gir ofte de beste løsningene som kan testes ut i praksis i kommunene og fylkene. Det er derfor en
målsetting for arbeidet i Horisont 2020-Trøndelag å få flere offentlige aktører med i slike prosjekter.
I 2017 var det til sammen 62 deltakere fra offentlig sektor som deltok på ulike arrangementer i
Horisont 2020-Trøndelag. Flesteparten av disse deltok på et seminar i juni som rettet seg spesielt mot
kommuner og fylkeskommuner som er medlemmer i Trøndelags Europakontor. Dette seminaret fokuserte
på digitalisering, velferdsteknologi og innovative offentlige anskaffelser, og hvilke muligheter det er for å
delta i EU-finansierte prosjekter innenfor disse områdene.
Mange offentlig ansatte deltok også på en konferanse i Trondheim i oktober der Horisont 2020 sitt nye
arbeidsprogram for perioden 2018 – 2020 ble lansert. Det ble da det fokusert på temaene matsikkerhet,
energi, transport og samfunnssikkerhet.
I juni 2017 orienterte vi om de muligheter som Horisont 2020 kan være for offentlig sektor i et møte på
Steinkjer med ordførere og rådmenn fra en rekke kommuner i søndre del av Nord-Trøndelag.
3.2 Informere om andre programmuligheter
Trøndelags Europakontor har i forbindelse med studiebesøk og kurs i Brussel, og ved flere møter og
seminarer i Trøndelag orientert om mulighetene for deltakelse fra offentlig sektor i Erasmus+, Creative
Europe og Interreg. Kontoret har også informert om mulighetene til å delta i disse programmene i artikler,
nyhetsbrev og på sosiale media.
3.3 EØS-midler
2017 var preget av forberedelser og forhandlinger mellom giverlandene og mottakerlandene om hvordan
EØS-midlene for perioden 2014-2021 skal brukes. De aller første utlysningene innenfor noen få
programområder i enkelte mottakerland kom likevel i 2017. Men for de fleste mottakerlandene vil de
første utlysningene komme i 2018 og 2019.
På det felles medlemsseminaret som de norske regionskontorene arrangerte i forkant av European Week
of Regions and Cities (EWRC) i oktober, orienterte FMO (EØS-midlenes sekretariat) om mulighetene som
norske aktører har til å delta i EØS-finansierte prosjekter.
3.4 Internasjonalt forum
I 2017 var det to møter i Internasjonalt forum. Daglig leder deltok på møtet på vegne av Trøndelags
Europakontor.
3.5 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 offentlig sektor. Et av Europakontorets mål er å finne
arenaer på europeisk nivå der gode eksempler fra Trøndelag kan presenteres for et større publikum.
European Week of Regions and Cities (EWRC) er en god arena som trønderske aktører kan benytte seg
av. Under EWRC 2017 i Brussel i oktober arrangerte Trøndelags Europakontor i samarbeid med åtte
andre regionskontor fra Spania, Polen, Portugal, Storbritannia, Frankrike, Sverige og Vest-Norge en stor
konferanse. Tema for konferansen var hvordan en ved smart bruk av digital teknologi, energi- og
transportløsninger kan bygge fleksible og robuste byer og lokalsamfunn for framtida. Det ble presentert
gode eksempler fra hver region. Fra Trøndelag var det rådmann Morten Wolden som presenterte
Trondheim kommunes arbeid for å bli «Smart City».
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4: Klima, miljø og energi
På hjemmesiden vår har vi i 2017 hatt 13 artikler som har tatt for seg klima, miljø og energi.
4.1 Prosjektutvikling og aktiv deltakelse i ERRIN - European Regions Research and Innovation Network
Trøndelags Europakontor er medlem av det regionale nettverket for forskning og innovasjon, ERRIN.
Flere av arbeidsgruppene i ERRIN er relevante i forhold til kontorets fokusområde «Klima, miljø og
energi». Ansatte ved Trøndelags Europakontor deltok i 2017 på mange møter i to av ERRINs
arbeidsgrupper: «Energy & Climate Change» og «BioEconomy».
I september arrangerte Trøndelags Europakontor i samarbeid med SINTEFs Brusselkontor en workshop i
Brussel som rettet seg mot Horisont 2020-utlysninger innenfor bioenergi som kommer i 2018-2020.
Takket være Trøndelags Europakontor sitt medlemskap i ERRIN, kunne denne workshopen
markedsføres som et arrangement i ERRIN. Dette var en oppfølger av en lignende workshop som
Horisont 2020-Trøndelag var med og arrangerte hos Forskningsrådet i juni 2017.
Et trøndersk konsulentselskap som arbeider for en norsk bedrift som vil produsere karbonnøytral syntetisk
drivstoff basert på vann, karbondioksid og fornybar energi, fikk via Trøndelags Europakontor tilgang til en
såkalt Brokerage Event i ERRIN. Der fikk de presentert prosjektet sitt med tanke på å skaffe seg partnere
til en Horisont 2020-søknad.
4.2 Identifisering av arenaer for trønderske aktører
Som tidligere nevnt i denne årsmeldinga, presenterte Morten Wolden Trondheim kommunes strategi for å
bli «Smart City» under «European Week of Regions and Cities» som ble arrangert i Brussel i oktober.
4.3 Overvåke og rapportere om EUs politikk på klima, energi og miljø
Klima, miljø og energi står naturligvis høgt på agendaen i hele Europa. Kontoret har som nevnt skrevet
mange 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 EUs politikk på dette området.
Ansatte på kontoret har i tillegg deltatt på en lang rekke seminarer, konferanser og møter i Brussel der
klima, energi og miljø har vært sentrale tema.
4.4 Samferdsel
Styrer og eiere av Trøndelags Europakontor og Mid Sweden European Office hadde i november 2017 et
felles møte i Brussel. Da diskuterte vi EUs planer på samferdselssektoren, og spesielt transportkorridorer
øst-vest mellom Midt-Sverige og Midt-Norge.
4.5 Involvering av fagansvarlige
Det er etablert en god kontakt mellom kontoret og de fagansvarlige innenfor klima, miljø og energi hos de
medlemmene 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.
4.6 Nettverk i Brussel
Trøndelags Europakontor har god kontakt med eksperter innenfor energi og miljø både i EUkommisjonen, Norges delegasjon til EU, Statkraft, Statnett, Energi Norge, Bellona og hos SINTEF Energi
her i Brussel.
4.7 Kontinuitet
Filip Jessen som hadde hovedansvaret for fokusområdet «Klima, miljø og energi», sluttet som trainee ved
kontoret i desember. For å sikre god kontinuitet skrev han en statusrapport om dette området, slik at vår
nye trainee Marianne Lyseng lettere kan fortsette det pågående arbeidet.
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5: Helse
På hjemmesiden vår har vi i 2017 hatt 2 artikler om helse. Den ene artikkelen peker på at helsevesenet
henger etter når det gjelder digitalisering, og den andre tar for seg EU-borgernes ønske om en mer felles
helsepolitikk i EU.
5.1 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 på flere seminarer og møter i Trøndelag.
På seminaret vi hadde for medlemskommune våre på Stjørdal i juni, fokuserte vi mye på helse. Som
eksempel på et EU-prosjekt innenfor velferdsteknologi fortalte Trøndelag Forskning og Utvikling om
interregprosjektet VälTel der helsevesen, FoU-miljø og et stort antall kommuner og bedrifter fra både
Trøndelag og Jämtland Härjedalen deltar. Prosjektet skal teste ut teknologi for desentraliserte og mobile
helseløsninger, oppkoblede hjem og akutt støtte i spredtbygde områder.
5.2 Kompetanse og nettverk
Vi har etablert gode kontakter med Nord universitet, NTNU, SINTEF og Trondheim kommune. Av ikkemedlemmer er det etablert god kontakt med Trøndelag Forskning og Utvikling og Værnesregionen.
5.3 ERRIN – European Regions Research and Innovation Network
Trøndelags Europakontor har i 2017 deltatt i ERRIN sine arbeidsgruppemøter innenfor «Helse».
5.4 Velferdsteknologi
Interregprosjektet VälTel innenfor velferdsteknologi er allerede nevnt. På seminaret vårt i juni for
medlemskommunene var også digitalisering av offentlige tjenester, Trondheim kommunes program for
velferdsteknologi og innovative offentlige anskaffelser tema.
5.5 Kontinuitet
Helga Aunemo som hadde hovedansvaret for fokusområdet «Helse», sluttet som trainee ved kontoret ved
utgangen av juni. For å sikre god kontinuitet skrev hun en statusrapport om dette området, slik at Andreas
Karmhus, som overtok som trainee i september, lettere kunne fortsette det pågående arbeidet.

6: Andre viktige tiltak
6.1 Muligheter for kulturaktører
I månedsskiftet januar-februar 2017 ble det arrangert en stor nasjonal konferanse i Bergen rettet mot
ledere innenfor kultur i kommuner og fylkeskommuner. Her orienterte daglig leder ved Trøndelags
Europakontor om muligheter for kultursamarbeid i det regionale Europa.
Tove Lofthus som til daglig jobber med kultur i
Trøndelag fylkeskommune var høsten 2017
hospitant ved Trøndelags Europakontor i fire
uker. Hun samarbeidet da mye med Andreas
Karmhus som er trainee ved kontoret, og han
har i tillegg til helseområdet også ansvar for
kultur og kreative næringer ved kontoret.

Tove Lofthus hospiterte på Trøndelags
Europakontor høsten 2017
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6.2 Informasjons- og kommunikasjonsarbeid
En viktig del av kontorets virksomhet er informasjon til våre medlemmer og andre interesserte om hva
som rører seg i Brussel. 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.
6.3 Partnersøk
Trøndelags Europakontor forsøker å formidle relevante forespørsler om partnere som vi får fra andre
regioner i Europa. I noen tilfeller bistår vi også trønderske aktører som ønsker å finne partnere i Europa.
Under «European Week of Regions and Cities» (EWRC) i Brussel i 2016 ble prosjektet «Læring av
næring» fra Verdal presentert. Prosjektet skapte den gangen stor interesse hos mange av
konferansedeltakerne. På oppdrag fra Verdal kommune gjennomførte Trøndelags Europakontor i januarapril 2017 et partnersøk for å finne aktuelle europeiske partnere til en videreføring av dette prosjektet.
Dette partnersøket ble svært vellykket. Mer enn 50 potensielle partnere meldte sin interesse. Trøndelags
Europakontor hjalp «Læring av næring» med å plukke ut to-tre interessante europeiske partnere.
Verdal kommune og de andre trønderske deltakerne i «Læring av næring», inviterte de utvalgte partnerne
fra England og Danmark til et første partnerskapsmøte på Stiklestad i september 2017. Der ble det
enighet om å arbeide videre med et felles europeisk prosjekt som bygger på «Læring av næring». Det var
også enighet om å søke finansiering av prosjektet fra Erasmus+. Verdal kommune tok ansvaret for å
koordinere dette arbeidet og skrive søknaden som skal sendes Senter for internasjonalisering av
utdanning (SIU) våren 2018.

Møte mellom partnere fra England, Danmark
og Trøndelag for å gjøre «Læring av næring»
til et prosjekt i Erasmus+

7: Samhandling med andre aktører
7.1 Samarbeid med Mid Sweden European Office (MSEO)
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.
I november 2017 hadde vi som allerede nevnt, et felles strategimøte for Trøndelags Europakontor og
MSEO, der våre styrer og eiere diskuterte saker av felles interesse. I tillegg til samferdsel var bioenergi og
regionalpolitikk sentrale tema.
7.2 NTNU og SINTEF sine kontorer i Brussel
I 2017 har SINTEF Energi hatt to personer, og NTNU en person på sitt nye kontor i Brussel. Trøndelags
Europakontor har etablert god kontakt med begge kontorene.
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Vår trainee, Filip Jessen og europarådgiver Iselin Rønningsbakk, har hatt regelmessige møter med
SINTEF Energi sitt kontor her i Brussel. Dette har som tidligere nevnt resultert i at det ble gjennomført en
felles workshop om bioenergi her i Brussel i september 2017.
7.3 Norske regionskontorer I Brussel
For å få en bedre koordinering av de aktivitetene til de seks norske regionskontorene her i Brussel, så har
det de siste årene vært et tett samarbeid mellom kontorene. Dette har resultert at vi nå møtes
regelmessig, og at vi også har flere felles arrangementer i løpet av året.
I september arrangerte vi et lynkurs, «EU/EØS
på 1-2-3», i Brussel for politikere og ledere i
kommuner og fylkeskommuner. Totalt deltok
over 53 personer på dette kurset, åtte av disse
var fra Trøndelag.
Helt i starten av EWRC i oktober arrangerte de
seks norske regionskontorene et felles
introduksjonsseminar for alle de norske
deltakerne. Totalt var det 79 deltakere på
seminaret, ni av disse var fra Trøndelag.
Folkevalgte og ansatte ved Trøndelags
Europakontor på lynkurs

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 interesserte trøndere, samtidig som vi promoterer
kontoret og arbeidet vårt. Vi informerer om saker som kan være relevant for ulike aktører i Trøndelag, både
medlemmer og andre.
I løpet av 2017 hadde vi 73 saker på hjemmesiden, og det er 12 færre enn i 2016. Vi hadde i gjennomsnitt
2084 sidevisninger per måned, en nedgang på 16 prosent sammenlignet med fjoråret.
I 2017 sendte vi ut 11 ordinære nyhetsbrev. I nyhetsbrevene har vi med de mest relevante saker fra
hjemmesiden, i tillegg til en hilsen fra daglig leder. Ved årsskiftet hadde vi 531 abonnenter, en liten nedgang
fra 540 abonnenter i 2016.
Ved årsskiftet hadde kontorets Facebook-side 1245 følgere, en økning på 28 prosent siste år. På Twitter
hadde vi 590 følgere ved årsskiftet, en økning på 16 prosent i 2017.
Trøndelags Europakontor hadde fire kronikker på trykk i 2017, to i Nationen og to i Trønder-Avisa. Det var en
artikkel i Innherred om trainee-ordningen ved kontoret og en artikkel i Oppdalingen om et hospitantopphold
ved kontoret.

Studiebesøk og utlån av møterom
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 2017 studiebesøk for 305 personer fordelt på 20
grupper. Dette er en økning i antall personer på 46 prosent sammenlignet med 2016.
Kontoret har gode møterom som leies ut gratis til våre medlemmer, Totalt lånte vi ut møterommene i 10 dager
med til sammen 185 deltakere. Dette betyr en nedgang i antall møtedeltakere med 38 prosent. Det er SINTEF
som bruker møterommene mest.
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Regnskap
Kontoret har inntekter i form av medlemskontingent fra medlemmene. For 2017 er mottatt medlemskontingent
3 095 895 kroner. I tillegg kommer andre driftsinntekter for utførte tjenester på 441 913 kroner. Kontorets
totale inntekter i 2017 ble da 3 537 808 kroner. Regnskapet for 2017 viser et resultat på 134 139 kroner og en
totalt opptjent egenkapital på 1 854 370 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 2017
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 2017 tre møter.

Medlemmer
Medlemmer i Trøndelags Europakontor pr. 31.12.2017:
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Trondheim kommune
Innherred samkommune
Inn-Trøndelagsregionen
Orkdalsregionen
SpareBank 1 SMN
Nord universitet
NIBIO Kvithamar
SINTEF
Fra og med 1.1.2018 er Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag slått sammen til Trøndelag fylkeskommune, og
Innherred samkommune er delt i Levanger kommune og Verdal kommune.

Styret
Før årsmøtet 2017:
Trude M. Nøst (NTFK)
Morten Wolden (Trondheim kommune)
Trond Selseth (Innherred samkommune)
Nina Sindre (NTNU)
Odd Inge Mjøen (STFK)
Bente Aina Ingebrigtsen (Nord universitet)
Knut Vestbø (SpareBank 1 SMN)

vara: Inge Fornes (NTFK)
vara: Gerhard Dalen (Trondheim kommune)
vara: Erik Revdal (Bioforsk)
vara: Anne Lise Aunaas (SINTEF)
vara: Gleny Foslie (STFK)
vara: Susanne Bratli (Inn-Trøndelagsregionen)
vara: Oddbjørn Bang, Orkdalsregionen
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Trude M. Nøst var styrets leder.
Etter årsmøtet 2017:
Odd Inge Mjøen (STFK)
Bente Aina Ingebrigtsen (Nord universitet)
Knut Vestbø (SpareBank 1 SMN)
Trude M. Nøst (NTFK)
Morten Wolden (Trondheim kommune)
Anne Lise Aunaas (SINTEF)
Erik Revdal (NIBIO)

vara: Gleny Foslie (STFK)
vara: Susanne Bratli (Inn-Trøndelagsregionen)
vara: Oddbjørn Bang, Orkdalsregionen
vara: Inge Fornes (NTFK)
vara: Elin Rognes Solbu (Trondheim kommune)
vara: Reidar Buvik (SINTEF)
vara: Trond Selseth (Innherred samkommune)

Trude M, Nøst ble valgt til styrets leder fram til neste årsmøte i 2018.

Glade årsmøtedeltakere 2017

Styremøter
Styret i Trøndelags Europakontor hadde i 2017 to styremøter og behandlet 24 saker.

Ansatte og arbeidsmiljø
Vidar Segtnan var daglig leder ved kontoret i 2017. En viktig del av daglig leders oppgaver er tilstedeværelse i
Trøndelag gjennom regelmessige hjemmeuker.
Iselin Rønningsbakk var europarådgiver ved kontoret i 2017. Helga Aunemo var trainee ved kontoret første
halvår 2017, og Filip Jessen var trainee fra januar til desember 2017. Andreas Karmhus begynte som trainee i
begynnelsen av september 2017.
Kontoret hadde et samarbeid med NTNU Europastudier, der mastergradsstudenter har et tre måneders
praktikantopphold på Trøndelags Europakontor som en del av mastergradsstudiet. Oda Bjørnsborg, Ane
Louise Rud og Maiken Lund hadde i tur og orden et praktikantopphold på tre måneder i Brussel.
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Sommeren 2017 hadde Øyvind Gressetvold, som var student ved Universitetet i Oslo, 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 2017 meget lavt.

Trondheim 9.4.2018

Trude Marian Nøst
Styreleder

Odd Inge Mjøen
Nestleder

Bente Aina Ingebrigtsen
Styremedlem

Morten Wolden
Styremedlem

Anne Lise Aunaas
Styremedlem

Knut Vestbø
Styremedlem

Erik Revdal
Styremedlem

Vidar Segtnan
Daglig leder
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