Årsmelding 2020

Osloregionens Europakontor
post@osloregion.org
Adresse i Brussel
Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussel, Belgia
Adresse i Oslo
Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo, Norge

www.osloregion.org

Osloregionens Europakontor er en medlemsorganisasjon som i 2020
hadde følgende 18 medlemmer på Østlandet:

Fylkeskommuner
Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken

Kommuner
Bærum, Drammen, Elverum, Flesberg, Hamar, Kongsberg, Lillehammer, Lillestrøm, Løten, Nordre Follo, Oslo, Ringsaker, Stange

Kunnskapsinstitusjoner
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og OsloMet – Storbyuniversitetet

Kontor i Brussel og Oslo
Kontoret i Brussel ligger i Nordic House, samlokalisert med bl.a. Region Värmlands Europakontor. I Nordic House er det en
rekke andre regionkontor fra hele Europa, herunder København, Malmø, Gøteborg, Stavanger, Wolverhampton, Malopolska,
Opolskie, Pomorskie, Skåne, Region Östergötland, Central Sweden og Småland Blekinge. I huset finnes også nettverksorganisasjonen European Regions Research and Innovation Network (ERRIN). Nordic House ligger sentralt med kort avstand til
EU-institusjonene, –EFTA, ESA, nasjonale representasjoner til EU, Norges delegasjon til EU, andre regionale Europakontor
samt interesse- og bransjeorganisasjoner.
Osloregionens Europakontor har også kontor i Oslo. Oslokontoret har adresse på MESH, i Tordenskiolds gate 2, i samme
lokaler som bl.a. Osloregionen og Oslo Business Region.
Europakontoret hadde i 2020 seks ansatte, en praktikant samt kontorplass til hospitanter fra medlemmene på kontoret i Brussel.
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Året har vist oss hvor omstillingsdyktige
vi mennesker er
Det er liten tvil om at året 2020 ikke helt ble slik vi hadde trodd. Etter nesten tre måneders normalitet, ble resten av året
preget av unntakstilstand, fysiske møter ble erstattet av digitale plattformer som Teams og Zoom, og hjemmekontor ble etter
hvert hovedregelen.
Nå når annerledesåret 2020 er i ferd med å ebbe ut, har denne usedvanlig effektive overgangen til virtuelle møteplasser
faktisk muliggjort at resultatene vi har oppnådd i dette rare året allikevel har vært bemerkelsesverdig normale.
Osloregionens Europakontor har greid å gjennomføre svært mye av det som var planlagt, om enn på andre måter enn det
vi trodde for ett år siden. Hvis det er to ting pandemien har vist oss, så er det at vi mennesker er omstillingsdyktige, og at
internasjonalt samarbeid har kommet klart styrket ut av dette året.
Det planlagte antallet kontaktgruppemøter og styremøter har funnet sted selv om tre av fire skjedde digitalt.Vi gjennomførte
også årsmøtet digitalt hvor det viktige arbeidet med ny strategi og revisjon av vedtekter ble vedtatt iverksatt, og deretter
fulgt opp av kontaktgruppen og styret.Videre så ble Asker kommune ønsket velkommen som nytt og viktig medlem fra 2021.
Som denne årsrapporten viser, så har Osloregionens Europakontor gjennom året assistert medlemmer med prosjektutvikling,
hatt besøksgrupper og hospitanter i Brussel (før pandemien startet), avholdt en rekke webinarer, og vært storprodusent av
policy-dokumenter. Regionen har videre vært sterkt til stede under de ulike «Brussel-ukene» - European Week of Regions
and Cities og Green Week - som begge fungerte overraskende bra virtuelt. Våre tre hovedmålsettinger – økt kompetanse,
økt deltakelse og økt synlighet – må derfor i aller høyeste grad sies å være nådd også i 2020!
Jeg takker medlemmene og Sekretariatet for vel overstått og gjennomført 2020, og jeg ser frem til med stor glede å kunne
møtes mer fysisk igjen i løpet av 2021!
Anne-Marte Kolbjørnshus, styreleder
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«Hvis det er to ting pandemien har vist oss, så er det at
vi mennesker er omstillingsdyktige, og at internasjonalt
samarbeid har kommet klart styrket ut av dette året.»
Anne-Marte Kolbjørnshus, styreleder.
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Internasjonalt samarbeid viktigere
enn noen gang
Hvis det er noe året 2020 har vist, så er det at internasjonalt samarbeid er viktigere enn noen gang. Dette manifesterte seg
ved suksessene på tampen av året – enigheten om EUs langtidsbudsjett inkludert et gjenreisningsfond og ambisiøse EU-programmer, avtalen om BREXIT og ferdigstillelsene av Covid-19-vaksiner.
For mange av våre medlemmer har kommune- og regionreformen fra 1. januar 2020 medført at de har blitt til større og
mer slagkraftige enheter, noe som har gjort at de har fått en enda tydeligere samfunnsutviklerrolle, også på det internasjonale
området.
Jeg er glad for at Osloregionens Europakontor brukes så aktivt for at våre medlemmer skal nå sine mål. Videre så er det
virkelig imponerende å konstatere at våre medlemmers internasjonale arbeid, til tross for koronapandemien, ikke nedprioriteres, men at det har vært levert EU-søknader på løpende bånd og at den internasjonale aktiviteten er blitt omstilt til digitale
plattformer på en svært effektiv måte.
Osloregionens Europakontor nærmer seg nå slutten på en fireårig strategiperiode, med resultater så langt som viser at vi vil
levere på målene vi satte oss i 2017, og jeg ser frem til at vi i 2021 sammen med medlemmene skal sette oss nye mål for
neste fireårsperiode.
Jeg er videre mer enn stolt over hvordan mine medarbeidere i Osloregionens Europakontor har taklet de mange utfordringene
i 2020 – de har i aller høyeste grad også utnyttet de digitale plattformene til det beste for våre medlemmer, og de har
arbeidet utrettelig for å oppdatere medlemmene om det som foregår i Brussel og i Europa av relevans for dem.
Imidlertid, så er det ingen tvil om at vi alle gleder oss stort til vi i 2021 forhåpentligvis igjen kan bruke våre flotte Brussellokaler og være den fysiske møteplassen for våre medlemmer som vi alle setter så stor pris på!

Gunnar Selvik, direktør
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«Det er imponerende å konstatere at våre medlemmers
internasjonale arbeid, til tross for koronapandemien,
ikke nedprioriteres, men at det har vært levert
EU-søknader på løpende bånd og at den internasjonale
aktiviteten er blitt omstilt til digitale plattformer
på en svært effektiv måte.»
Gunnar Selvik, direktør
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Ansatte i 2020

Praktikant i 2020

Gunnar Selvik
Direktør
Telefon: +32 (0) 460 94 1393
gunnar@osloregion.org

Astrid Bjerke
Nestleder Kultur og kulturarv
Telefon: +47 920 93 518
astrid@osloregion.org

Andreas Løhren
Senior EU-rarådgiver Digitalisering
Telefon: +32 (0) 497 70 4443
andreas@osloregion.org

Sjur Rynningen Bie-Lorentzen
EU-rådgiver Utdanning, ungdom og helse
Telefon: +32 (0) 499 83 5199
sjur@osloregion.org

Solveig Standal Skåravik
EU-rådgiver Klima, miljø og energi
Telefon: +32 (0) 499 83 5196
solveig@osloregion.org

Ingvild Jacobsen
EU-rådgiver Klima, miljø og energi
Telefon: +32 (0) 484 31 0424
ingvild@osloregion.org
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Himani Rohatgi
Studentpraktikant OsloMet – Storbyuniversitetet
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Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal forebygge skader på arbeidsplassen samt være et verktøy for å fremme trivsel og et
godt arbeidsmiljø.
Osloregionens Europakontor har hatt seks ansatte i 2020. Direktør og fire Europarådgivere har hatt arbeidssted Brussel,
mens nestleder/Europarådgiver har jobbet fra kontoret i Oslo. Vi har også hatt en praktikant i vårhalvåret 2020 fra OsloMet.
Korona-situasjonen har naturlig nok satt sitt preg på arbeidsmiljøet, og de ansatte både i Brussel og Oslo har i hovedsak
jobbet fra hjemmekontor siden midten av mars 2020.
Osloregionens Europakontor har to kontorer, men alltid vektlagt at vi er én arbeidsplass. Siden medio mars 2020 har vi
overført våre fysiske møteplasser til digitale arenaer. Det gjennomføres et ukentlig fellesmøte som det føres referat fra.
Blant de seks ansatte i 2020 var tre menn og tre kvinner. Sykefraværet i 2020 var på 0,98 %, en nedgang sammenlignet med
2019 da sykefraværet var på 1,3 %. Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte.
Etter omfattende oppgradering av Europakontorets lokaler i Brussel i 2019 kan de ansatte nyte godt av funksjonelle hevog senkepulter i lyse og moderne lokaler.
Ved kontoret i Oslo deler Europakontorets ansatte i Oslo kontor med Osloregionen, i trivelige lokaler sentralt plassert i Oslo.
Lokalene er en del av et co-working sted som byr på en rekke miljøfremmende fellesgoder.
HMS-arbeidet ved kontoret i Brussel og Oslo har naturlig nok vært annerledes i et år hvor mesteparten av arbeidstiden har
vært tilbrakt på hjemmekontor, men det er likevel opprettholdt et godt sosialt og faglig arbeidsmiljø i sekretariatet gjennom
perioden.
De ansatte har mestret overgangen til hjemmekontor og digital samhandling på en god måte, men vi håper alle at 2021
vil gi mulighet for å komme tilbake til ordinære arbeidsplasser og fysiske møter.
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Strategi 2017-2021
Visjon
Osloregionens Europakontor gjør det enklere å bruke den europeiske arena for å løse felles 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 / Samfunnsoppdrag
Osloregionens Europakontor skal legge til rette for god samfunnsutvikling ved å koble medlemmene til europeiske prosesser
som fører til innovasjon og verdiskaping i regionen.
I strategiperioden skal Europakontoret prioritere de samfunnsutfordringene som medlemmene i størst grad søker å finne
bedre løsninger på gjennom europeisk samarbeid. Hovedoverskrifter for perioden vil være det grønne skiftet / smarte lavutslippssamfunn og inkluderende samfunn / økt livskvalitet. Forskning, innovasjon, digitalisering samt by– og regionalutvikling
er forutsetninger for innsatsen i perioden.

Mål

Økt synlighet
– Profilere Osloregionen og medlemmene overfor aktuelle
europeiske miljøer, samarbeidspartnere og beslutningstakere

17

Øk
t

Økt
de
lt

Økt kompetanse
– Bidra til kompetanseheving om relevant politikk- og regelverksutvikling i EU
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Økt deltakelse
– Bidra til å igangsette og kvalitetssikre søknader om EU/EØS-midler
– Gi tilgang til europeiske nettverk og samarbeidspartnere

t s y n li g h e t
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Effektkjeden

Innsatsområder

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. Medarbeidere 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 kompetanseheving, prosjektutvikling og profilering skal foreningen sørge for økt
deltakelse i EU/EØS-programmer, gode partnerskap og muligheter for å lære av andre.

Forskning, innovasjon, digitalisering samt
by– og regionalutvikling er forutsetninger
for innsatsen.

Slik skal Osloregionens Europakontor bidra til at medlemmene bruker europeisk samarbeid for å finne gode svar på sine
samfunnsutfordringer.

Inkluderende samfunn

Det grønne skiftet
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“Strategi er kunsten å ta valg ...”

Mål 1: Økt deltakelse
Medlemmene har med bidrag fra Europakontoret i 2020 fått muligheter til både utvikling og påvirkning gjennom å delta på
den europeiske arena, enten i prosjekter eller gjennom politisk dialog med beslutningstakere.
Vi har bidratt til å utvikle og promotere flere EU-finansierte prosjekter sammen med medlemmene, innen områder som
utdanning, helse og miljø. Like viktig som EU-finansiering til prosjekter, er gode og konstruktive møter mellom fagfolk,
policy-utviklere og beslutningstakere. Vi har lagt til rette for skreddersydde møter mellom aktører innen ulike fagområder og
veiledere fra virkemiddelapparatet for blant annet Horisont 2020, Erasmus+ og Kreativt Europa.
I 2020 har vi fått nyttig erfaring med bruk av digitale plattformer for kobling av partnere som vil finne sammen i prosjekter,
såkalte matchmakings- eller brokerage-events. Vi har også videreført en aktiv rolle i de Brussel-baserte nettverkene hvor
norske aktører er representert.Vi har godt utbytte av et nært samarbeid med blant andre Norges Kunnskapskontor i Brussel
(Norcore) som huser Norges forskningsråd, Innovasjon Norge (IN) og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), samt Den norske delegasjonen til EU og de øvrige regionkontorene.
I 2020 har det vært gjennomført fire styremøter og fire kontaktgruppemøter, inkludert en felles samling i Sandvika med
Bærum kommune som vertskap 23.-24. januar 2020. Tema for fagdagen på kontaktgruppesamlingen var omstilling med
utgangspunkt i bærekraftsmålene.
Ved utgangen av 2020 var 44 konkrete bestillinger/oppdrag fra medlemmer til Europakontoret gjennomført og ferdigstilt.
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Prosjekter som har mottatt midler
/vurdert over terskelverdi
(kvalifiserte, støtteberettigede prosjekter)
Prosjekt

Program

OREs rolle

Medlem

MOVE21

H2020

Fasilitering av
prosjektmøter i Brussel.

Oslo kommune
€ 8 999 845

All Weather Autonomous
Real logistics operations
and Demonstrations
(AWARD)

H2020

Kobling til virkemiddelapparat og arena for
europeiske aktører

Applied Autonomy,
(Kongsberg kommune,
Viken fylkeskommune)
€ 26 398 799,01

Baltic Without Borders

EEA Grants
Education

Partnerkobling,
veiledning

OsloMet, Oslo kommune Utdanningsetaten € 239 782

The Art of Learning
STEAM

Erasmus+ Strategisk partnerskap ekstrautlysning

Veiledning, kvalitetssikring
av søknad

Innlandet fylkeskommune
€ 237 507

The WOW Experience

Erasmus+ Strategisk
partnerskap

Veiledning, tilrettelegging,
kvalitetssikring av søknad

Vestfold og Telemark
fylkeskommune
€ 156 920

Sensitive Museum

Kreativt Europa Media

Veiledning

Oslo kommune
/ Munchmuseet

World Heritage Stories
- the WHIST project

Kreativt Europa Media

Veiledning

Innlandet fylkeskommune
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The WOW Experience
– Et Erasmus+ strategisk partnerskap
The WOW Experience er et Erasmus+ strategisk partnerskap ledet av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Prosjektet er et
samarbeid mellom fire skoler og fire kulturtilbydere fra Finland, Island, Nord-Makedonia og Norge. Målet med prosjektet er
å sikre at elevene får mer meningsfylte scenekunstopplevelser og performative kunstopplevelser i skolesammenheng – med
de fordeler dette medfører, som for eksempel sosial inkludering.
Prosjektleder Natasha Peervor-Johnson, rådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune, var på studiebesøk i Osloregionens
Europakontor i Brussel i april 2018. Denne anledningen ble blant annet benyttet til å forberede prosjektet. Siden den gang
har Europakontoret bidratt med tilrettelegging, veiledning og kvalitetssikring av søknad.

Foto: Kulturtanken
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Jakten på alternativer til gummigranulat
i kunstgress fortsetter
Å finne miljøvennlige alternativer til gummigranulat i kunstgressbaner var et viktig tema for flere av medlemmene i Osloregionenes Europakontor også i 2020. Oslo kommune har vedtatt at ingen kunstgressbaner i kommunen skal rehabiliteres med
gummigranulat, og vil fase ut denne typen baner innen 2023. Bærum kommune har tatt initiativ sammen med NTNU til å
finansiere en doktorgradsstilling for videre forskning på alternativer til gummigranulat i kunstgressbaner.Viken fylkeskommune
har jobbet videre med NTNU i prosjektet KG2021, hvor de tester nye alternativer til dagens kunstgressbaner. Det europeiske
kjemikaliebyrået har i høst anbefalt et forbud om bruk av gummigranulat. Våre medlemmer har medvirket til at dette ble satt
på dagsorden i EU.
Osloregionens Europakontor tok i 2020 initiativ til et europeisk samarbeid for å finne bærekraftige og sirkulære alternativer
til gummigranulat som innfyll i kunstgressbaner. Målet er å finansiere prosjektet med midler fra Horisont 2020utlysningen som var dedikert til EUs grønne vekststrategi: «European Grean deal». Høsten 2020 jobbet Osloregionens
Europakontor tett med Viken fylkeskommune for å få på plass et konsortium med partnere fra Danmark, Latvia, Portugal,
Sverige, Spania, Storbritannia, Tyskland og Østerrike med sikte på å utarbeide en søknad innen fristen i januar 2021.

Plastfrie løsninger for kunstgress testes på
Råde i Viken fylkeskommune. Her henter rådgiver Hilde Moss Rønning prøver fra banen, til
analyse. Dersom det europeiske konsortiet får
midler fra EU, kan Viken få enda en ny testbane
som skal bidra til å finne innovative, brukervennlige og bærekraftige alternativer til kunstgress.
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Horisont Bærekraftig Osloregion og EUs
grønne giv: en super match
Osloregionens Europakontor var i 2020 en aktiv deltaker i EU-nettverket Horisont: Bærekraftig Osloregion, sammen med
Kunnskapsbyen Lillestrøm (prosjektleder), CIENS, Oslo kommune og Osloregionen. Nettverket skal bidra til økt deltakelse
fra kommuner, fylker, bedrifter og forskningsaktører fra Osloregionen i siste fase av Horisont 2020 samt starten av Horisont
Europa. Fokusområdene er klima, miljø, energi og mobilitet. Nettverket valgte tidlig i 2020 å rette innsatsen mot utlysningene
knyttet til EUs grønne vekststrategi, Green Deal.
Et planlagt lunsjseminar i Oslo Rådhus´ aula 25. mars ble erstattet av et webinar 5. juni. Arrangementet i mars var fulltegnet
med over 150 deltakere, men like mange deltakere var med digitalt 5. juni. Her ble de politiske ambisjonene i European Green
Deal presentert, etterfulgt av at Forskningsrådets nasjonale kontaktpunkter gikk gjennom hovedpunkter i utkast til relevante
utlysninger.
4.-11. september arrangerte nettverket sammen med blant annet KS og Forskningsrådet match making-arrangementer for
offentlige aktører, forskningsmiljøer og NGOer med sikte på 2020 Green Deal-utlysninger. I løpet av matchmaking-dagene
tilbød vi en digital møteplass for å pitche en utfordring/prosjektidé/kompetanse knyttet til relevante Green Deal-emner, og
en mulighet til å bli bedre kjent med potensielle norske samarbeidspartnere gjennom møter som deltagerne booket selv på
den digitale plattformen B2Match.
For å mobilisere våre egne medlemmer, hadde vi forberedende samtaler med hvert enkelt medlem. Til sammen 130 personer opprettet B2Match-profiler. Blant dem var flere fra våre medlemmer: Innlandet fylkeskommune, kommunene Oslo,
Hamar, Lillehammer, Lillestrøm, samt kunnskapsinstitusjonene USN og OsloMet. Viken fylkeskommune hadde mobilisert aktører i fylket, som også pitchet i sesjoner, blant annet Applied Autonomy fra Kongsberg, og Fredrikstad kommune.
Sekretariatet i ORE var moderator for 3 av til sammen 8 workshops og pitchesesjoner, og fikk dermed god eksponering mot
et bredt felt med aktører.
En rekke søknadsprosesser mot H2020 ble igangsatt, blant annet prosjektet for å finne erstatning for gummigranulat
i kunstgressbaner, omtalt over.
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Europadag i Elverum – nytt medlem
i Osloregionens Europakontor
Elverum kommunen ble medlem i Osloregionens Europakontor fra 1.1.2020. I forbindelse med Elverums internasjonale uke
i slutten av oktober, viet kommunen en hel dag til å utforske muligheter for utvikling av Elverum-samfunnet med europeisk
samarbeid og finansiering.
Nestleder ved kontoret var til stede fysisk i festsalen på Rådhuset, mens direktør og EU-rådgivere var til stede via videolink
fra Brussel. Hensikten med dagen var å lære om Elverums erfaringer, og utforske nye muligheter for internasjonalt samarbeid.
Etter flere idédugnader med politikere, administrasjon og andre Elverum-aktører, sto vi igjen med mange prosjektideer som
egner seg til å tas videre i EUs programmer.
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Mål 2: Økt kompetanse
Osloregionens Europakontor har som mål å bidra til kompetanseheving om relevant politikk- og regelverksutvikling i EU.
Gjennom 2020 har kontoret formidlet målrettet informasjon om hvilke muligheter som finnes for regionalt europeisk samarbeid,
og om EUs politikk på utvalgte områder, spesielt innen klima, energi og miljø, transport, sirkulær økonomi, bioøkonomi, kultur
og kulturarv, utdanning, digitalisering og helse. Denne informasjonen har blitt formidlet gjennom policynotater, nyhetsartikler
og sosiale medier.
Vi har organisert flere tematiske digitale arrangement, blant annet Lynkurs: EU/EØS på 1-2-3 for folkevalgte, og webinar om
grensekryssende transport. Vi har også holdt en rekke foredrag for medlemmer og samarbeidspartnere, som for eksempel
for USN med webinar om hvordan en bygger internasjonale nettverk. I tillegg har vi gjennom hospitantordningen lagt til rette
for faglig kompetanseheving for ansatte hos medlemmene, som har tilbrakt en periode i Brussel. Grunnet pandemien ble det
naturlig nok færre studiebesøk og hospitanter enn i 2019, men vi rakk å gjennomføre to studiebesøk fra videregående skoler
og to hospitantopphold. Til sist har vi også benyttet kontaktgruppemøter og andre møter til faglig oppdatering på aktuelle og
relevante politikkområder i EU.
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Hospitanter 2020

Hospitant

Tidsrom

Tema

Ann Christin Prytz Skarheim Bærum kommune,
Avbrutt 13.3
Flyktningkontoret

3.-18. mars

Integrering

Jevgenij Janukovic
Avbrutt 13.3

9.-20. mars

Bygg og vedlikehold

Romeo Apetrei-Thomassen Oslo kommune,
Utsatt
Utbyggingsavd.

18. mai – 5. juni

Politikkutforming, nettverk,
EU-prosjekt

Anette Staaland
Avlyst

Ikke bestemt

MFF og ny programperiode
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Medlem

Hospitant i Brussel:
Deler erfaringer om integrering

Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

USN, Seksjon for
internasjonalisering

Ann Christin Prytz Skarheim jobber med flyktninger og integrering i Bærum kommune. Der fokuserer hun på nyankomne
flyktninger med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker, samt hvordan kommunen samarbeider med frivillige organisasjoner i integreringsarbeidet. Før pandemien slo til for fullt, hadde hospitanten et opphold i Brussel hvor målet var å dele
erfaringer med belgiske fagmiljøer.
Den 11. mars dro Ann Christin på besøk til den belgiske kommunen Beersel like utenfor Brussel. På grunn av økt diversitet
i befolkningen besluttet Beersel å sette inn ekstra tiltak rundt integrasjon, mangfold og språk, og hospitanten fikk høre om
nøkkelelementene i den belgiske kommunens prosjekt. Hvordan man får en god oversikt over situasjonen, hvilke konklusjoner
som blir tatt og hvordan disse best følges opp, var blant temaene som ble diskutert.
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Oversikt studiebesøk 2020

Studiebesøk hos Osloregionens
Europakontor 2020

Studiegruppe

Medlem

Tidsrom

Tema

Malakoff vgs.

Viken fylkeskommune

4.-6. mars

EU og Norges forhold til EU

Foss vgs.

Oslo kommune

9.-11. mars

EU og Norges forhold til EU

Lederteam Hønefoss vgs.
Avlyst

Viken fylkeskommune

20. mars

Erasmus+, EU/EØS

Romerike vgs.
Avlyst

Viken fylkeskommune

27. mars

EU Norges forhold til EU

Romerike Trainee
Avlyst

Lillestrøm kommune

22.-24. april

EU og Norges forhold til EU

Helse- og sosialutvalget
Avlyst

Oslo kommune

25.-28. mai

Folkehelse; bolig, arbeid, ungdom

Internasjonal seksjon
Avlyst

Viken fylkeskommune

26.-27. mai

EU/EØS, MFF og ny programperiode

Bydel Nordstrand
Avlyst

Oslo kommune

16.-18. september

Innbyggerkommunikasjon,
digitalisering, innovasjon
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Året 2020 var et annerledes år med færre studiebesøk grunnet pandemien, men to videregående skoler fikk gjennomført
studieturen som planlagt, før reiseforbud ble innført og grensene stengt. VG3 samfunnsøkonomi fra Foss videregående skole
i Oslo og en VG3-klasse fra Malakoff videregående skole i Moss var i mars på studiebesøk til Brussel og Belgia. Osloregionens
Europakontor var med på å tilrettelegge for et variert program som besto i alt fra besøk til Norges delegasjon til EU og til
slagmarkene i Waterloo.
Begge klassene fikk en grundig innføring i Europakontorets arbeid i Brussel samt siste nytt fra EUs agenda. Engasjerte elever
og lærere fikk høre om European Green Deal, europeisk utdanningssamarbeid og EUs økonomiske samarbeid. For Foss
videregående skole ble det også tid til et skolebesøk. På GO! Atheneum UNESCO Koekelberg ble klassen tatt godt imot
av skolens elever og ledelse, som ønsket velkommen og ga en introduksjon til det belgiske skolesystemet, samt viste de
norske elevene rundt på skolen.
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Praktikanter

I 2020 har Osloregionens Europakontor kun hatt én praktikant. Himani Rohatgi, som studerte til en bachelor grad i medier
og kommunikasjon ved OsloMet, var i Brussel under vårsemesteret. Himani kom til Brussel i januar, men måtte avbryte
oppholdet i mars da Europa stengte ned som følge av pandemien. Selv om praksisoppholdet ble annerledes enn planlagt, fikk
Himani likevel fullført praktikantperioden på hjemmekontor i Oslo, hvor hun deltok på ukentlige digitale møter.
Himanis store interesse er webdesign og kommunikasjon, noe hun fikk jobbe mye med som praktikant ved Europakontoret.
Himani var blant annet ansvarlig for formgivningen av årsmeldingen for 2019 og laget forslag til ny hjemmeside som en del
av sin bacheloroppgave.

-Å være praktikant ved Osloregionens Europakontor har gitt
meg verdifull arbeidserfaring og
kunnskap jeg kan ta med meg
videre, sier Himani.
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Policynotater om ny EU-politikk som
er relevant for medlemmene
Osloregionens Europakontor har i 2020 produsert en rekke policynotater om EUs politikkutvikling innen våre innsatsområder, som for eksempel klima og miljø. Etterspørselen etter slike notater har vært merkbart større under pandemien,
og fungerer godt til å formidle relevant informasjon. Temaer som EUs langtidsbudsjett, Brexit og EUs koronatiltak er eksempler
på andre relevante emner hvor vi har fordypet oss og formidlet informasjon. I tillegg til å gi et overordnet bilde av EUs politikkutvikling, er vi gjennomgående opptatt av å formidle hvilken betydning de ulike strategiene, reglene og tiltakene har for vår region.
Et eksempel er EUs strategi for renovasjon av bygg som på sikt vil bli relevant for norske kommuner og fylkeskommuner. Både
kommuner og fylkeskommuner eier flere bygg og er også ansvarlig for rehabiliteringen. Standarden som blir satt i EU vil kunne
påvirke hvordan eksisterende bygg skal bli rehabilitert og hvordan fremtidige bygg skal være i Norge.

Tema
– EUs kjemikaliestrategi
– Renovasjonsbølge for bygninger
– Brexit – Hva nå?
– EUs koronatiltak og betydningen for vår region
– EUs digitale strategier
– European Green Deal
– EUs klimalov
– EUs boligpolitikk
– EUs langtidsbudsjett
– EUs Hydrogenstrategi og Smart sektorintegrering for energisektoren
– EUs Handlingsplan for sirkulærøkonomi
– EUs strategi for biologisk mangfold
– EUs Industristrategi
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Lynkurs: EU/EØS på 1-2-3

Elever fra Foss videregående skole var den
siste gruppen som besøkte Europakontoret
i 2020. De reiste hjem samtidig som Europa
stengte ned, men rakk å få med seg siste nytt
om EU i bagasjen.

I september og oktober arrangerte Europakontoret Lynkurs: EU/EØS på 1-2-3 for folkevalgte i samarbeid med de norske regionkontorene og KS i Brussel. Kurset som gikk digitalt over fire mandager belyste en rekke spørsmål; Hvordan fungerer EU og
EØS-avtalen? Hvordan påvirker European Green Deal og FNs bærekraftsmål regional utvikling og energisatsinger i Norge?
Hva trenger vi å vite om EUs regionpolitikk og hvorfor? Europakontoret hadde ansvaret for kursets andre del som ga
deltakerne en innføring i EUs vekststrategi – European Green Deal – som skal gjøre Europa til verdens første klimanøytrale
kontinent. Videre så vi på sammenhengen med FNs bærekraftsmål, som ligger til grunn for planstrategiene til mange norske
kommuner og fylkeskommuner.
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TEN-T og grensekryssende togforbindelser

Grensekryssende togforbindelser i Norden er beskjedent omtalt i underlaget til Nasjonal transportplan. Viktige strekninger
står i fare for å ikke bli inkludert i revisjonen av EUs Transeuropeiske transportnettverk (TEN-T) i 2021. Dette gjelder for
eksempel planene om jernbane fra Oslo til Stockholm, og til Gøteborg og videre ut i Europa.
I samarbeid med Østlandssamarbeidet og Osloregionen satte vi søkelys på dette gjennom et webinar 23. oktober. Rundt 130
deltakere hørte på inspirerende innlegg fra blant andre Pat Cox, som er koordinator for TEN-T Scandinavian-Mediterranean
Corridor i Europakommisjonens DG Move, og Statssekretær John-Ragnar Aarset, Samferdselsdepartementet.
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Kommunikasjon og identitet

Europakontorets kommunikasjonsarbeid spiller en viktig rolle for å nå målene vi har satt oss for økt deltakelse, kompetanse
og synlighet. Hjemmesiden er en viktig informasjonskanal og er et arkiv der alle artikler blir publisert og lagret. I 2020 startet
vi arbeidet med å lage en ny og forbedret hjemmeside, som lanseres i 2021. Informasjon om ulike arrangementer blir publisert i vår kalender.
Vi legger mye arbeid i elektroniske nyhetsbrev. I 2020 har vi hatt en stabil frekvens med 18 utsendte nyhetsbrev.Vi har nå 553
mottakere med en jevnt økende åpningsrate på omkring 40 prosent. I tillegg kommuniseres nyhetene i sosiale media med
god respons. Det er alltid rom for forbedring, og vi har som mål i 2021 å nå enda flere lesere.
Sosiale medier er viktige verktøy for å øke synligheten vår og spre informasjon, men også for å lytte og fange opp relevante
nyheter. Facebook er vår viktigste plattform på sosiale medier, og det er her vi har flest følgere. Her legges det kontinuerlig
ut lenker til aktuelle saker, rapporter, nyhetsbrev, invitasjoner og egne nyhetssaker. Facebook-siden har god respons, og i 2020
har vi fått 152 nye følgere, og ved utgangen av året hadde vi dermed 1542 følgere.
Siden kontoret opprettet en egen Twitter-konto, har vi opparbeidet oss en aktiv profil. Vi har nå 504 følgere, en økning på 60
fra fjoråret. Twitter egner seg godt til nettverksbygging, og til å øke vår og våre medlemmers synlighet overfor beslutningstakere og (potensielle) samarbeidspartnere i EU og Brussel.
Kontoret har også en Instagram-konto, og denne bildedelingsplattformen brukes for å oppnå generell synlighet av oss
og våre medlemmer i vår region og i Brussel. Siden oppstart har vi fått 312 følgere, og vi vil jobbe aktivt i det kommende året
for å nå ut til enda flere. I tillegg har vi en egen LinkedIn-konto for kontoret, hvor vi hovedsakelig legger ut stillingsannonser,
arrangementer og fagstoff som er særlig relevant for vårt nettverk.
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Mål 3: Økt synlighet
I 2020 har Europakontoret, til tross for pandemien og de begrensninger som den førte med seg, skapt arenaer der medlemmene kan synliggjøre sine prosjekter og delta i sentrale europeiske nettverk. Et eksempel er webinaret om samskaping
og tjenestedesign under European Week of Regions and Cities, hvor vi presenterte spennende funn fra H2020-prosjektet
COVAL. Her fikk vi belyst hvilke muligheter og utfordringer samskaping byr på, gjennom Bærum kommunes prosess med
å skape en demenslandsby. Representanter fra Madrid by, Athen Technology Center og Høgskolen Innlandet deltok også.
Under EUs Green Week var vi medarrangør for seminaret ”Green Deal and the Nordic Capitals: Urban solutions to climate,
nature and biodiversity challenges”. Her fikk Europakommisjonen snakke om det urbane aspektet i sin strategi for biologisk
mangfold, og det ble gitt innsikt i Oslo, København, Stockholm og Helsinki sine tiltak for å ivareta naturmangfold, og bruke det
som en ressurs i klimatiltak og byplanlegging.
Å arbeide for at medlemmene våre fremstår som attraktive samarbeidspartnere prioriteres høyt. Nettverksbygging i EUmiljøet og med medlemmene er svært viktig for kontoret, og vi pleier kontakt med flere europeiske nettverk og har god
kontakt med våre medlemmer. Kontoret har i 2020 fortsatt arbeidet med å lede en arbeidsgruppe for energi i forskningsog innovasjonsnettverket ERRIN. I tillegg deltar vi i andre arbeidsgrupper som er relevante for medlemmene.
Gjennom året har vi skapt en rekke ulike møteplasser for medlemmer og andre aktører i Brussel-miljøet. Vi har fulgt EUs
politikkutvikling nøye, og har blant annet hatt møter med nasjonale eksperter, Europakommisjonen og Norges delegasjon
til EU. Dette er med på å åpne dører til EUs institusjoner og det norske miljøet i Brussel.
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European Week of Regions and Cities
(EWRC) og EU Green Week
Den 5.-22. oktober ble European Week of Regions and Cities (EWRC) – den største konferansen i verden for regional
og lokal utvikling – arrangert for 18. gang. Årets tema var Green Europe, Cohesion and cooperation og Empowering citizens,
og konferansen var heldigital med over 500 ulike arrangement.
Osloregionens Europakontor var medarrangør av to ulike offisielle EWRC-arrangement:
• ”Improving co-creation in public services” på bestilling fra Bærum kommune, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet,
Madrid by, Athens Technology Center og Universidad de Alcalá. Det ble presentert spennende funn fra Horisont 2020prosjektet COVAL, hvor Bærums demenslandsby var ett av ti europeiske prosjekter som ble studert for å få innsikt
i utfordringer og potensiale for brukersentrert innovasjon.
• ”A Green Northern European Megaregion” på bestilling fra Viken fylkeskommune, i samarbeid med hovedstadsregionen
København, Sjælland, Hamburg, Skåne og Västra Götaland. Arrangementet fokuserte på STRING-regionen, som strekker seg
fra Hamburg til Oslo. Formålet var å diskutere og definere hva de kommende policy-anbefalingene fra OECD for regionene
må inneholde for å leve opp til EUs Green Deal.
I tillegg var kontoret medarrangør av webinaret ”Green Deal and the Nordic Capitals: Urban solutions to climate, nature and
biodiversity challenges” under EU Green Week. Her fikk Oslo synliggjort sin bruk av biologisk mangfold og naturlige løsninger
som tiltak for klimatilpasning, og som virkemidler for å gjøre Oslo til en attraktiv og god by å bo i. Webinaret styrket også
samarbeidet med de andre nordiske hovedstadskontorene i Brussel, som alle var medarrangører.
Medlemmene våre viste stort engasjement og entusiasme under årets EWRC og Green Week. Kombinasjonen av faglig
påfyll og nettverksbygging bidrar til samarbeid om fremtidige prosjekter, noe som er viktig for fremtidig regional utvikling
og verdiskapning i Osloregionen.
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Organisering

Årsmøte 2020 – det første heldigitale
årsmøtet i Osloregionens Europakontor
Osloregionens Europakontors årsmøte i 2020 ble annerledes enn planlagt grunnet korona-situasjonen. Studietur til den
belgiske byen Gent måtte vike for et digitalt årsmøte fra hjemmekontor på Østlandet og i Brussel.
Årsmøtet ble gjennomført 29. mai på Teams med rundt 30 deltakere. Her ble blant annet årsmeldingen og Europakontorets
handlingsplan for 2020-2021 vedtatt.
Årsmøtet vedtok også å justere vedtektene i tråd med kommune- og regionreformen. Valgkomiteen hadde forberedt to
forslag til styresammensetning basert på gjeldende vedtekter og forslag til nye vedtekter. Ettersom nye vedtekter ble vedtatt
forut for valg av styre, ble styrets nye sammensetning nå basert på at personlig vara velges fra samme medlem for hver
styrerepresentant. Alle representanter på valg i 2020 fikk dermed vara fra samme organisasjon.
Anne-Marte Kolbjørnshus ble gjenvalgt som ny styreleder for to år.
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Styret frem til årsmøtet 29. mai 2020

Styret valgt på årsmøtet 29. mai 2020

Oppland fylkeskommune, Anne-Marte Kolbjørnshus, styreleder (2018-2020)
Vara: Buskerud fylkeskommune, Roger Ryberg

Innlandet fylkeskommune: Anne-Marte Kolbjørnshus, styreleder (2020-2022)
Vara: Innlandet fylkeskommune, Even Aleksander Hagen

Oslo kommune, Marte Ingul, nestleder (2018-2020)
Vara: Oslo kommune, Erna Ansnes

Oslo kommune, Marte Ingul, nestleder (2020-2022)
Vara: Oslo kommune, Erna Ansnes

Østfold fylkeskommune Siv Henriette Jacobsen (2018-2020)
Vara: Telemark fylkeskommune, Tone Elisabeth Berge Hansen
Kongsberg kommune, Kari Anne Sand (2018-2020)
Vara: Hamar kommune, Inga Borud
Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog (2019-2021)
Vara: Lillestrøm kommune, Jørgen Vik
Vestfold og Telemark fylkeskommune, Kåre Pettersen (2019-2021)
Vara: Innlandet fylkeskommune, Per-Gunnar Sveen
Universitetet i Sørøst-Norge, Jarle Tommy Bjerkholt (2019-2021)
Vara: OsloMet -storbyuniversitetet, Anne Ullmann
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Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen (2020-2022)
Vara:Viken fylkeskommune: Johan Edvard Grimstad
Vestfold og Telemark fylkeskommune, Kåre Pettersen (2019-2021)
Vara: Innlandet fylkeskommune, Per-Gunnar Sveen
Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog (2019-2021)
Vara: Lillestrøm kommune, Jørgen Vik
Lillehammer kommune, Mizanur Rahaman (2020-2022)
Vara: Lillehammer kommune, Johannes Wahl Gran
Universitetet i Sørøst-Norge, Jarle Tommy Bjerkholt (2019-2021)
Vara: OsloMet -storbyuniversitetet, Anne Ullmann
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Kontaktgruppen

Valgkomiteen

Bærum kommune
Anne Margrethe Lindseth og Øyvind Moberg Wee

Lillestrøm kommune
Martine Matre Bonarjee

Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vibeke Jakobsen (leder) (2020-2022)

Drammen kommune
Trondar Lien

Løten kommune
Tollef Imsdalen

Oslo kommune
Bjarne Johannesen (2020-2022)

Elverum kommune
Aasmund Hagen

Nordre Follo kommune
Anne Melsom

Lillestrøm kommune
Martine Matre Bonarjee (2020-2022)

Flesberg kommune
Jon Gj. Pedersen

OsloMet - Storbyuniversitetet
Karoline Aursland og Hege Nedberg

Hamar kommune
Terje Halvorsen og Svein Frydenlund

Oslo kommune
Erna Ansnes og Anita Lindahl Trosdahl

Hamarregionen
Fredrik Skjæret

Ringsaker kommune
Anne Kari Thorsrud

Innlandet fylkeskommune
Turid Wulff Knutsen, Ole Jørn Alfstad
og Trond Carlson

Stange kommune
Erik Habberstad

Kongsberg kommune
Ingar Vaskinn
Lillehammer kommune
Nanna Egidius
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Revisor
Hilde Sletteberg, Christiana Revision

Universitetet i Sørøst-Norge
Espen Johansen
Vestfold og Telemark fylkeskommun
Vibeke Jakobsen og Dawn Marie Syvertsen
Viken fylkeskommune
Gørill Elisabeth Brodahl og Rune Bakkevoll
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Årsregnskap 2020
for Oslo Regionens
Europa Kontor
Foretaksnummer: 986515682
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Resultatregnskap

Balanse pr. 31.12.2020
Note

2020

2019

Note

31.12.2020

31.12.2019

1

10 743

23 074

Sum varige driftsmidler 		

10 743

23 074

SUM ANLEGGSMIDLER 		

10 743

23 074

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

EIENDELER

Driftsinntekter

ANLEGGSMIDLER

Kontigentinntekter		

8 973 784

8 493 294

Sum inntekter		

8 973 784

8 493 294

Driftskosnader
Lønnskostnad

4, 5

Avskriving på varige driftsmidler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

5 718 646

5 322 934

1

12 331

25 546

Kontorleie / fellesutgifter		

1 387 393

1 725 283

Fordringer

5

879 330

2 339 602

Kundefordringer 		

663 999

40 393

Sum driftskostnader		

7 997 700

9 413 365

Andre kortsiktige fordringer 		

132 362

355 757

DRITSRESULTAT		

976 083

(920 072)

Sum fordringer 		

796 360

396 150

Bankinnskudd, kontanter o.l.

2

3 653 581

2 775 862

SUM OMLØPSMIDLER 		

4 449 941

3 172 012

SUM EIENDELER 		

4 460 684

3 195 086

Annen driftskosnad

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter 		

55 924

21 742

Finanskostnader		

74 787

38 436

NETTO FINANSPOSTER		

(18 862)

(16 694)

ORDINÆRT RESULTAT		

957 221

(936 765)

Årets resultat overført annen egenkapital		

957 221

(936 765)

ÅRSRESULTAT		

957 221

(936 765)
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OMLØPSMIDLER
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Balanse pr. 31.12.2020
Note

31.12.2020

31.12.2019

3

112 016

112 016

Sum innskutt egenkapital 		

112 016

112 016

3

3 229 164

2 271 943

Sum årets resultat 		

3 229 164

2 271 943

SUM EGENKAPITAL 		

3 341 180

2 383 959

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
EK m selvpål restriksjoner

Styret i Osloregionens Europakontor
Oslo 30. april 2021

Årets resultat
Annen egenkapital

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 		

231 498

187 051

Skyldig offentlige avgifter 		

400 429

307 161

Annen kortsiktig gjeld 		

487 577

316 916

SUM KORTSIKTIG GJELD 		

1 119 504

811 127

SUM GJELD 		

1 119 504

811 127

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 		

4 460 684

3 195 086

Jarle Tommy Bjerkholt
Styremedlem

Siv Henriette Jacobsen
Styremedlem

Mizanur Rahaman
Styremedlem

Kåre Pettersen
Styremedlem

Lisbeth Hammer Krog
Styremedlem

Anne-Marte Kolbjørnshus
Styrets leder

Marte Ingul
Nestleder

Gunnar Selvik
Daglig leder

Årsmeldingen er signert digitalt
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Noter 2020

Noter 2020
Note 1 - Anleggsmidler

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Driftsinntekter
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet. Inntektene er basert på kontingenter fra kommuner
og fylkeskommuner og er fakturert og bokført i sin helhet i mars.
Omløpsmidler/ Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt
virkelig verdi.
Pengeposter og gjeld i utenlandsk valuta er ikke omregnet til kurs pr 31.12.20 i det fremlagte regnskapet.
Anleggsmidler
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.Varige driftsmidler nedskrives
til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående.Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto
salgsverdi og verdi i bruk.Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen
reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres
det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Type anleggsmiddel		

Kontormaskiner

Varige

			driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01		

65 984

64 343

Tilgang		

36 992

0

Avgang			0
Anskaffelseskost 31.12		

102 976

64 343

Akkumulerte avskrivninger 31.12		

94 618

61 958

Akkumulerte nedskrivninger 31.12		

0

0

Balanseført verdi pr. 31.12		

8 358

2 385

Avskrivningstid 		

3

5

Årets avskrivninger 		

12 331

0

Årets nedskrivninger 		

0

0

2020

2019

195 595

162 747

Note 2 - Bankinnskudd
		
Bundne skattetrekksmidler		

Skyldig skattetrekk pr 31.12.20 utgjør kr 192 374,-			
Det er utstedt en bankgaranti i DNB for depositumkonto knyttet til den nye husleieavtalen i Brussel.
Innbetalt depositum er på Euro 60 835.
Avtalen løper frem til 31.08.2023.
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Noter 2020

Noter 2020

Note 3 - Egenkapital

Note 5 - Ytelser/godtgjørelser daglig leder, styre og revisor
EK m/selvpål

Annen

Sum

restriksjoner

egenkapital

egenkapital

112 016

2 271 943

Årets resultat		

Egenkapital pr 31.12.2019
Egenkapital pr 31.12.2020

112 016

Personer		 2020
Daglig leder

Lønn

1 073 965

2 383 959

Kompensasjon EUR

126 675

957 221

957 221

Botillegg

250 000

3 229 164

3 341 180
Styre		 0

Note 4 - Lønnskostnader
Lønnskostnader		 2020

2019
1 344 669

0

Revisor, revisjon		

39 313

28 750

Revisor, bistand		

0

0

2019

Lønn		

4 808 013

4 101 165

Refusjon sykepenger		

–

–

Arbeidsgiveravgift		

680 471

596 316

Pensjonskostnader		

198 223

188 607

Andre lønnsrelaterte ytelser		

31 939

436 847

Sum		

5 718 646

5 322 935

I gjennomsnitt har det i løpet av regnskapsåret 2020 vært 6 ansatte.
Selskapet er pliktig til å tegne en tjenestepensjon i hh til Lov om Obligatorisk tjenestepensjon.
Foretaket har en pensjonsordning som oppfyller kravene i denne loven.
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Konklusjon
Vi har revidert Oslo Regionens Europakontor’s årsregnskap som viser et overskudd på kr 957 221
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap, og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Statsautoriserte Revisorer

MEDLEMMER AV DEN NORSKE REVISORFORENING

Til årsmøte i Oslo Regionens Europakontor

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Oslo Regionens Europakontor’s årsregnskap som viser et overskudd på kr 957 221
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap, og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i Årsmelding
2020, men inkludere ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
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I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i Årsmelding
2020, men inkludere ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller utilsiktede feil.
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HILDE MATHISEN SLETTEBERG

HANNE-KATRIN UVHOLT

HANNE CATHRINE STRØMBERG

Org.nr. 962460062
Mobil: 913 07 543
hms@christiania-revision.no

Org.nr. 962451535
Mobil: 906 74 757
hku@christiania-revision.no

Org.nr. 962461689
Mobil: 917 21 498
hcs@christiania-revision.no
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen
garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som
følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den
enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av
revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Oslo, 30.04.2021

--------------------------------------------------------Hilde Mathisen Sletteberg
Statsautorisert revisor
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