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Osloregionens Europakontor  - pr 31.1.2020 

 

Osloregionens Europakontor er en forening som skal bidra til at medlemmene bruker 

europeisk samarbeid for å finne gode svar på sine samfunnsutfordringer. Siden 2004 har 

kontoret i Brussel fungert som lyttepost, døråpner og koblingsboks for sine medlemmer på 

Østlandet.  

 

Formål 
Osloregionens Europakontor skal legge til rette for god samfunnsutvikling ved å koble 
medlemmene til europeiske prosesser som fører til innovasjon og verdiskaping i regionen. 
 
Organisasjon- og styringsform 
Osloregionens Europakontor ble etablert som forening (og eget rettssubjekt) 1. januar 2004 
og har i 2020 18 medlemmer. Iht vedtektene kan medlemmene være fylkeskommuner og 
kommuner på Østlandet samt institusjoner som har sin virksomhet innen forskning, utvikling 
eller høyere utdanning i de nevnte fylkene og kommunene eller organisasjoner som arbeider 
for å fremme slik virksomhet.  
 
Øverste beslutningsorgan er årsmøtet. Styret består i henhold til gjeldende vedtekter av syv 
medlemmer med politisk representasjon fra tre fylkeskommuner, tre kommuner (inkl. Oslo). 
I tillegg er en kunnskapsinstitusjon alltid representert i styret. Styret ledes p.t. av Anne-
Marte Kolbjørnshus fra Oppland fylkeskommune. Foreningen har også en administrativ 
kontaktgruppe med representanter fra hvert av medlemmene som møtes jevnlig.  
 
Medlemmer 
Kommuner: Oslo, Bærum, Drammen, Elverum, Lillestrøm, Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, 
Kongsberg, Flesberg, Nordre Follo, Lillehammer.  
Fylkeskommuner: Innlandet, Vestfold og Telemark, Viken 
Kunnskapsinstitusjoner: OsloMet- storbyuniversitetet, Universitetet i Sørøst-Norge 
 
Innsatsområder 
Europakontorets strategi for 2017-2021 tar utgangspunkt i de samfunnsutfordringer som 

gjør seg gjeldende i Europa og i vår region. Hovedoverskrifter er Det grønne skiftet og Et 

inkluderende samfunn. Forskning, innovasjon, digitalisering samt by– og regionalutvikling er 

forutsetninger for innsatsen.  
 

Mål 
Osloregionens Europakontor skal bidra til å styrke medlemmenes deltakelse, kompetanse og 
synlighet i europeiske prosesser. 
Økt deltakelse 
• Bidra til å igangsette og kvalitetssikre søknader om EU/EØS-midler 
• Gi tilgang til europeiske nettverk og samarbeidspartnere 
Økt kompetanse 
• Bidra til kompetanseheving om relevant politikk- og regelverksutvikling i EU 
Økt synlighet 
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• Profilere Osloregionen og medlemmene overfor aktuelle europeiske miljøer, 
samarbeidspartnere og beslutningstakere 
 

Osloregionens Europakontors arbeid bygger på en rekke virkemidler i foreningen og hos 
medlemmene. Kontorets plassering i Brussel gir adgang til internasjonale nettverk, kunnskap 
og viktige beslutningstakere. En medarbeider i Oslo sørger for å koble plattformen i Brussel 
med aktørene i Osloregionen. En organisasjonsform med høy grad av omstillingsevne samt 
en medlemsmasse med høy faglig kompetanse gir foreningen fortrinn som en attraktiv og 
fleksibel samarbeidspartner og døråpner for regionen i Brussel. Tjenester som tilbys er blant 
annet skreddersydde studiebesøk, møter med beslutningstakere, hospiteringsopphold, 
seminarer, i tillegg til nyhetsformidling og policy- notater m.m. I tillegg til en felles 
handlingsplan med aktiviteter for hele medlemsmassen, gir medlemmene sine bestillinger 
og oppdrag direkte til Europakontoret gjennom året. 
 
Det rapporteres årlig, kvalitativt og kvantitativt, på effekten av mål, strategier og tiltak for 
økt deltakelse, økt kompetanse og økt synlighet.  
 

Kontingent og budsjett 
Foreningens inntekter kommer fra medlemskontingent, som er utregnet med utgangspunkt i 
innbyggertall og et minstebeløp i bunn. Kunnskapsinstitusjonene har etter avtale fra 2015 
egen utregningsmetode av kontingenten. De totale inntektene utgjør i 2020 NOK 8 890 108. 
 
Sekretariatet 
Osloregionens Europakontors sekretariat ledes av direktør Gunnar Selvik og har seks fast 
ansatte. Kontoret i Brussel er lokalisert i Rue du Luxembourg 3, i nærheten av en rekke EU-
institusjoner og andre regionskontorer. Kontoret i Oslo er lokalisert i Tordenskiolds gate 2 
sammen med Samarbeidsalliansen Osloregionen. Ved Brussel-kontoret er det i tillegg i hvert 
semester studentpraktikanter.  
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