
Strategiplan 2019-2022 

Trøndelags Europakontor  

kobler Trøndelag og Europa! 
  

 



 

Denne strategien er en plan for hvordan Trøndelags Europakontor og                   
medlemmene sammen skal skape økt samhandling med Europa.   

Strategien viser retning både for Trøndelags Europakontor og for Europakontorets medlemmer.  

Planen erstatter tidligere strategiplan fra 2011-2015.  

 

Som inspirasjon for vår aktivitet ligger FNs bærekraftsmål 

 

Europa står overfor en stor utfordring med å frikoble nødvendig vekst i velferd og levestandard fra                

økt press på økosystemer og biodiversitet. Dette er en utfordring som Europa og Trøndelag deler, og                

som reflekteres i en felles ambisjon om å oppfylle FNs bærekraftsmål innen 2030. Trøndelags              

Europakontor vil ta del i samarbeid for å nå disse målsettingene i og omkring EU-systemet, som et                 

ledd i å gjøre Trøndelag i stand til å oppfylle bærekraftsmålene.  

 

Som utgangspunkt for vår aktivitet ligger et uutnyttet potensial i en tettere 
samhandling med Europa  

Trøndelag og Europa står overfor de samme samfunnsutfordringer og leter etter løsninger. 

EU har 500 millioner innbyggere. Norge har 5 millioner.  

75 % av norsk handel går til Europa. 

EØS-avtalen gir oss mulighet til å delta likeverdig  inn i FoU- og  innovasjonsprogram.  

49 % av alle saker som behandles i kommunestyret og fylkesting er direkte berørt av EU-reglement.  

 

   

 
 



 

Trøndelags Europakontor kobler Trøndelag og Europa! 

Vår visjon er å koble Trøndelag og Europa.  

Vårt løfte, er å være en europeisk kompetansepartner overfor våre medlemmer.  

 Rent konkret, er Trøndelags Europakontors hovedfunksjon å koble Trøndelag inn mot EUs 

kunnskaps- og innovasjonsprogram og å påvirke ny politikkutforming.  

 

Arbeidsform - Trøndelags Europakontor skal  

● være en strategisk kompetansepartner i EU og EØS relaterte tema for medlemmene i 

Trøndelagsregionen. 

● være en aktiv og  respektert nettverksaktør i Brussel for å ivareta medlemmenes interesser 

og koble medlemmene til relevante utviklingsprosesser og utviklingsprogram i Europa.  

● være en “ambassadør” med et trøndersk blikk som ivaretar trønderske interesser, og i tillegg 

medlemmenes interesser i sentrale nettverk i Brussel og overfor EU og EFTA. 

● dele kunnskap med regionen og gjøre medlemmene mer kompetente i samhandling med 

Europa. 

● bidra til en aktiv dialog med medlemmene for å ha oversikt over deres behov og 

prioriteringer inn mot EU og EØS.  

 

Aktivitetsplan med medlemsløfter 

Trøndelags Europakontors aktivitetsplan viser hva europakontoret gjør for å lykkes med å nå sin              

visjon, sitt løfte og fylle sin funksjon. Aktivitetsplanen har form av en kalender som synliggjør               

hovedaktiviteter. Aktivitetsplanen vil ikke være uttømmende for aktiviteten ved europakontoret. Det           

er viktig for europakontoret å ha mulighet til fleksibilitet og å kunne agere i løpet av kort tid når nye                    

muligheter eller utfordringer dukker opp, og som kontoret må ta en aktiv rolle i.  

Aktivitetsplanen bygger på noen faste aktiviteter som går over flere år. Foreningens ressursgruppe gir              

innspill til årlig rullering som vedtas av foreningens styre.  

For å synliggjøre nytteverdien overfor hvert enkelt medlem etableres i tillegg et medlemsløfte som              

del 2 av aktivitetsplanen. Medlemsløftet er resultat av en dialog med medlemmer og tar              

utgangspunkt i aktivitetskalenderen.  

 

 

 
 


