Utkast til strategi for Osloregionens Europakontor 2021-25
(Versjon med forslag til endringer markert i rødt etter høringsrunde 12. april 2021)

1. INNLEDNING
Osloregionens Europakontor skal bidra til at medlemmene får utbytte av europeisk samarbeid
i arbeidet med å finne svar på sine samfunnsutfordringer. Siden 2004 har kontoret i Brussel
fungert som lyttepost, døråpner og koblingsboks for sine medlemmer på Østlandet.
Osloregionens Europakontors strategi for 2021-2025 tar utgangspunkt i de
samfunnsutfordringer som gjør seg gjeldende i Europa og i vår region.
I Osloregionen er det behov for omstilling og innovasjon i alle sektorer. Kommuner, fylker og
kunnskapsinstitusjoner trenger derfor gode verktøy for å nå sine mål om god
samfunnsutvikling i regionen. Økt kompetanse, deltakelse og synlighet i europeiske prosesser
er blant verktøyene som kan tas i bruk, ettersom også EU stiller virkemidler til rådighet for
innovasjon og omstilling.
EU som institusjon og alle medlemslandene har i tillegg forpliktet seg til FNs bærekraftsmål,
og det «grønne skiftet» skal også være et «rettferdig og inkluderende skifte». Mange av
Europakontorets medlemmer legger også bærekraftsmålene til grunn for sin politikk og rolle
som samfunnsutvikler. Både EU og FN ser på tiåret vi er inne i nå som handlingens tiår, noe
som vår strategi naturlig nok også søker å gjenspeile.
Ved inngangen til ny strategiperiode står Europa og EU midt i en pandemi som setter
europeisk solidaritet og handlekraft på prøve. Samtidig har EU løftet klima helt til toppen av
sin dagsorden, med mål om å bli verdens første utslippsfrie kontinent innen 2050. Dette skal
skje gjennom en grønn vekststrategi hvor økonomisk vekst frakobles økte utslipp og
ressursforbruk.
EUs politiske agenda får direkte politiske og rettslige følger for norske kommuner og fylker
gjennom EØS-avtalen. EU er avhengig av regionene for å lykkes, og regionene er avhengige av
at EU forsterker den regionale innsatsen med både politiske og finansielle virkemidler.
Med EUs langtidsbudsjett (2021-27) spisser EU sine finansielle virkemidler for å løse de store
samfunnsutfordringene. Et gjennomgående grep er at 30% av budsjettet øremerkes
klimatiltak. Et annet er at investeringer i digitalisering skjer på tvers av alle politikkområder.
Gjennom EU-programmene Horisont Europa, Erasmus + og flere andre vil europeiske aktører
ta del i arbeidet med å finne gode løsninger. Gjennom EØS-avtalen har Norge og
Europakontorets medlemmer full adgang til de fleste av disse programmene, og dette er høyt
prioritert av norske myndigheter. Her kan norske aktører, ikke minst Europakontorets
medlemmer, hente store ressurser til god samfunnsutvikling.
Osloregionens Europakontor skal i strategiperioden utvikle sin rolle blant gode hjelpere i
Brussel og i Norge, gjennom behovsstyrt, systematisk og kvalifisert bistand i EU/EØS-saker.
Europakontoret skal legge til rette for økt kompetanse, deltakelse og synlighet for sine
medlemmer i europeiske prosesser.
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Strategien skal implementeres gjennom årlige handlingsplaner, som utformes med strategien
som overbygg. Her vil særskilte satsinger, tiltak og måltall utover det som strategien nevner,
utformes i tett dialog med medlemmene.

2. VISJON, FORMÅL OG INNSATSOMRÅDER
Osloregionens Europakontor gjør det enklere å bruke den europeiske arena for å løse
samfunnsutfordringer. Vår visjon betyr at Osloregionens Europakontor har lykkes når vi bidrar
til at våre medlemmer tar EU og europeiske virkemidler i bruk for å nå sine mål.
<Formål/ «Mission»: Formålsparagraf fra forslag til reviderte vedtekter i rødt>
Osloregionens Europakontor skal bistå medlemmene i EU/EØS-saker. ORE bidrar til formålet
blant annet ved å:
•
•
•
•
•

synliggjøre muligheter for samarbeid med Østlandsområdet overfor institusjoner og
organer innenfor EU og EØS samt relevante miljøer utenfor,
bistå medlemmer i bygging og vedlikehold av europeiske nettverk, herunder med
institusjoner, organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner,
bistå medlemmer til bedre oppgaveløsning gjennom programmer og andre ordninger
innenfor EU og EØS,
innhente og formidle relevant informasjon om EU og EØS til medlemmer og andre
målgrupper,
yte praktisk bistand til medlemmer i forbindelse med møter, arrangementer,
studiebesøk og hospitering i Brussel.

I strategiperioden skal Europakontoret prioritere de samfunnsutfordringene som
medlemmene i størst grad søker å finne bedre løsninger på gjennom europeisk samarbeid.
De viktigste innsatsområdene for perioden er knyttet til målet om et bærekraftig samfunn;
miljømessig-, sosialt- og økonomisk. Hovedoverskrifter er Det grønne skiftet og Inkluderende
samfunn, mens digital transformasjon, forskning, innovasjon og by- og regionalutvikling er
tverrgående satsinger som er forutsetninger for utviklingen av bærekraftige samfunn.

3. MÅL
Osloregionens Europakontor skal bidra til å styrke medlemmenes kompetanse, deltakelse og
synlighet i europeiske prosesser.
Økt kompetanse
• Bidra til kompetanseheving om relevant politikk- og regelverksutvikling i EU
• Bidra med kunnskap om relevant politikk- og regelverksutvikling i EU
• Bidra med kunnskap og kompetanseheving om EU og om EØS-avtalen, EUinstitusjonene og EUs programmer.
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Økt deltakelse
•
•

Bistå medlemmene i utvikling og gjennomføring av EU-/EØS-prosjekter
Bistå medlemmene i arbeidet med å påvirke EUs politikk og regleverkutforming (etter
oppdrag fra medlemmene)

Økt synlighet
• Synliggjøre Osloregionen og medlemmene overfor relevante europeiske miljøer,
samarbeidspartnere og beslutningstakere

4. EFFEKTKJEDE
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.
Gjennom prosjektutvikling, kompetanseheving og profilering skal foreningen sørge for økt
deltakelse i EU-/EØS-programmer, gode partnerskap og muligheter for å lære av andre. Slik
skal Osloregionens Europakontor bidra til at medlemmene bruker europeisk samarbeid for å
finne gode svar på sine samfunnsutfordringer. Det rapporteres årlig, kvalitativt og kvantitativt,
på effekten av mål, strategier og tiltak for økt kompetanse, økt synlighet og økt deltakelse.
Rapporteringen blir en del av årsmeldingen.

5. STRATEGIER OG TILTAK
Mål 1 Økt kompetanse
Osloregionens Europakontor skal
•
•

bidra med kunnskap om relevant politikk- og regelverksutvikling i EU
bidra med kunnskap og kompetanseheving om EU og om EØS-avtalen, EUinstitusjonene og EUs programmer.

Strategier:
• Formidle målrettet om regionalt europeisk samarbeid og politikkutvikling i EU til
medlemmer.
• Skape gode møteplasser og utvikle gode verktøy for kompetanseheving om EU og EUprosjekter i Brussel og i Osloregionen.
Tiltak:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informere og formidle gjennom nyhetsartikler, oppdateringer på sosiale medier og
andre kanaler
Utarbeide notater om EUs politikkutvikling på relevante områder (policynotater)
Innføringskurs om EU/EØS i samarbeid med andre
Fagmøter med mindre grupper knyttet til konkrete problemstillinger
Tilby medlemmene skreddersydde studiebesøk
Tematiske seminarer på relevante politikkområder
Tilby medlemmene tilrettelagte hospitantopphold
Foredrag hos medlemmer og samarbeidspartnere
Bruke årsmøter og andre styringsmøter i foreningen til faglig oppdatering på EUs
politikkområder

Mål 2 Økt deltakelse
Osloregionens Europakontor skal
• Bidra til å igangsette og kvalitetssikre søknader om EU-/EØS-midler
• Påvirke EU-prosesser på oppdrag fra medlemmene
•
•

bistå medlemmene i utvikling og gjennomføring av EU-/EØS-prosjekter
bistå medlemmene i arbeidet med å påvirke EUs politikk og regleverkutforming (etter
oppdrag fra medlemmene)

Strategier:
• Ha oversikt over EUs arbeidsprogrammer og policy som legger føringer for EUutlysninger
• Ha kompetanse til å gi råd i alle faser fra prosjektutvikling til synliggjøring av resultater
• Ha nær kontakt med virkemiddelapparatet for EU- og EØS-midler i EU/EFTA og
nasjonalt for å koble på de riktige ressursene til rett tid i prosjektsyklusen
• Delta i og vedlikeholde relevante nettverk på egne og medlemmenes vegne
• Gi tilgang til europeiske nettverk og relevante samarbeidspartnere i Brussel
• Utøve påvirkningsarbeid i EU-prosesser på oppdrag fra medlemmene
• Ha tett dialog med medlemmene for å ha oppdatert kunnskap om deres behov,
prioriteringer og muligheter
• Bidra til at internasjonalt arbeid forankres i medlemmenes mål og strategier
• Bruke kunnskap om pågående prosjekter i regionen til å koble medlemmene sammen
i prosjektsamarbeid
• Videreføre og videreutvikle kontakt med fagpersoner hos medlemmene på prioriterte
områder
Tiltak:
• Besøke medlemmene i perioden og ha jevnlig dialog med administrativ- og politisk
ledelse hos alle medlemmer
• Jevnlige møter i kontaktgruppen for å utveksle informasjon og planlegge felles tiltak
• Skreddersy faglige møter for ulike aktører blant medlemsmassen i samarbeid med
personer fra det europeiske- og nasjonale virkemiddelapparatet.
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Mål 3 Økt synlighet
Osloregionens Europakontor skal
• Synliggjøre Osloregionen og medlemmene overfor relevante europeiske miljøer,
samarbeidspartnere og beslutningstakere, i den hensikt å støtte opp om målene om
kompetanseheving og økt deltakelse i europeiske prosesser.
Strategier:
• Legge til rette for at medlemmer kan synliggjøre resultater av EU-/EØS-finansierte
prosjekter i Brussel og i Osloregionen
• Sørge for profilering av politikk og aktiviteter hos medlemmene på ulike europeiske
møteplasser, konferanser og seminarer
• Fungere som lyttepost og koblingsboks for medlemmene i Brussel
• Åpne dører til EUs institusjoner og det norske miljøet i Brussel
• Skape møteplasser og mulighet til å delta i sentrale europeiske nettverk
Tiltak:
• Ta lederskap i sentrale arbeidsgrupper i ERRIN-nettverket
• Legge til rette for profileringsarrangementer i samarbeid med medlemmer
• Delta i samarbeid med andre aktører i åpne arrangementer som European Week of
Cities and Regions og lignende europeiske møteplasser
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