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Osloregionens Europakontor er en medlemsorganisasjon 
som i 2016 hadde følgende 21 medlemmer på Østlandet

Fylkeskommuner: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, 
Vestfold og Østfold
Kommuner: Oslo, Drammen, Øvre Eiker, Skedsmo, Hamar, Ringsaker, 
Stange, Løten, Lillehammer, Kongsberg, Flesberg og Tinn 
Høgskoler: Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og Høgskolen i Oslo og 
Akershus (HiOA)

 
Kontor i Brussel og Oslo 
Kontoret i Brussel ligger i Nordic House, samlokalisert med Region Värmlands 
Europakontor.  I Nordic House er en rekke andre regionkontor fra hele 
Europa, herunder København, Malmø, Gøteborg, Berlin, Tallin, Stavanger, 
Wolverhampton, Malopolska, Opolskie, Skåne, Region Östergötland, Central 
Sweden og Småland Blekinge. I huset finnes også nettverksorganisasjonen 
European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) og flere 
bransje- og interesseorganisasjoner. Nordic House ligger sentralt med kort 
avstand til EU-institusjonene, EØS-EFTA, ESA, nasjonale representasjoner til 
EU, Norges delegasjon til EU, andre regionale Europakontor og interesse- og 
bransjeorganisasjoner.
Osloregionens Europakontor har også kontor i Oslo. 
I 2016 hadde kontoret seks ansatte og ordning med praktikanter samt 
kontorplass til hospitanter fra medlemmene. 
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2016 – Osloregionens Europakontor - enda viktigere samspiller i et 
urolig Europa

Osloregionens Europakontor skal bidra til å gjøre det enklere å bruke den europeiske 
arena for å løse samfunnsutfordringer hjemme. 

Formålet er å skape og utløse muligheter for innovasjon, regional utvikling og 
verdiskapning i Østlandsområdet gjennom å fremme regionale fellesinteresser i EU 
og EØS. Osloregionens Europakontor skal legge til rette for god samfunnsutvikling 
og livskvalitet i Østlandsområdet. Europakontoret hjelper og tilrettelegger slik at våre 
medlemmer kan ta i bruk ulike europeiske nettverk og virkemidler for å nå sine mål.

Osloregionens Europakontor har i 2016 fått på plass nye medarbeidere og 
arbeidsfokuset er nå på de europapolitiske faglige utfordringene. I 2016 har dialogen 
med medlemmene blitt videreført og styrket. Som ledd i arbeidet med ny strategi og 
handlingsplan har medlemmene blitt sterkt involvert i prosessen, både gjennom arbeidet 
i styret, representantskapet og kontaktgruppen. 

I 2016 ble også arbeidet med samlokaliseringen mellom samarbeids-alliansen 
Osloregionen, Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor avsluttet. Fra 1. 
januar 2017 er de tre organisasjonene på plass som leietakere i Akershus Fylkeskommunes 
lokaler i Galleriet.

En av forutsetningene for vekst og verdiskaping er at næringslivet i regionen er 
konkurransedyktig både nasjonalt og internasjonalt. De tre organisasjonene er derfor 
viktige instrument for regionene og kommunene på Østlandet for å fremme en 
samfunnsutvikling basert på nyskapning, innovasjon og forskning i et internasjonalt 
perspektiv. Derfor samarbeides det også for å få frem et felles kunnskaps- og 
beslutningsgrunnlag som skal brukes i arbeidet med å styrke hele Østlandet som 
verdiskapningsregion. Her bidrar et mer stabilt, samordnet og slagkraftig Europakontor 
som en viktig aktør som styrker tilknytningen til Europa for hele Østlandsområdet. 

Europakontoret vil også fremover ha en viktig rolle i fylkeskommunenes og kommunenes 
tidligere og mer aktive involvering i det europapolitiske arbeidet til departementene og 
etatene.  Slik vil også Europakontoret bli en viktig samspiller for medlemmene i det 
nasjonale og regionale europapolitiske strategiarbeidet. 

Utfordringene i Europa, nasjonalt, regionalt og lokalt, er større enn noen gang. Dette gjør 
Osloregionens Europakontor til en enda viktigere aktør for fremtidig samfunnsutvikling 
i hele Østlandsområdet.

Anette Solli, styreleder 
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Utvikling av verdibyggende aktiviteter
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2016 - Et uroens år for Europa 

I 2016 var det særlig tre eksterne hendelser som skapte uro og nye 
utfordringer i Europa og EU. 

• I mars skjedde de dødelige og blodige terroraksjonene i Brussel. 
Dette skapte naturlig nok angst og uro i Europas hovedstad. Bybildet 
var preget av militæret og et synlig politi resten av året. Våren 2016 
opplevde vi naturlig nok at mange arrangement som var planlagt i 
samarbeid med medlemmene ble avlyst. 

• I juni avgjorde det britiske folk, i en folkeavstemming, at Storbritannia 
skal melde seg ut av EU. Dette skapte store utfordringer for Europa 
og dagsorden i 2016 var sterkt preget av Brexit. Kontoret har fått 
mange henvendelser fra ulike britiske regionskontor som ønsker mer 
kunnskap om det å representere regioner fra tredjeland.

• I november valgte USA Donald Trump til ny president. Dette 
forsterket debatten om Europas fremtidige rolle i verden. Spesielt 
med tanke på hvilke globale handelsregimer man kan forvente, samt 
ny usikkerhet knyttet til gjennomføringen av klimaavtalen fra Paris i 
2015. 

I 2016 har vi, administrativt og faglig, navigert kontoret inn i nytt 
farvann. Vi har fått på plass nye medarbeidere og i større grad 
arbeidet med Interreg og EØS-midlene. Vi har levert et stort omfang 
av tjenester til medlemmene gjennom kontakt, dialog og besøk. Til 
tross for terrorhendelsene har det vært relativt stor etterspørsel 
etter kontorets tjenester. 

Vi har hatt sterkt fokus på arbeidet med utvikling av ny strategi og 
handlingsplan for 2017-2021. Her har vi vektlagt medvirkning og 
involvering av medlemmene. Ny strategi og handlingsplan vedtas av 
årsmøtet i 2017. 

Dialogen med medlemmene står alltid i fokus. Dette arbeides det 
med kontinuerlig og er en avgjørende faktor for at vi i fellesskap skal 
lykkes med å gjøre det enklere å bruke den europeiske arena for 
å bidra til å løse samfunnsutfordringene og øke livskvaliteten i hele 
Østlandsområdet.

Jan Edøy, direktør 



Ansatte ved Osloregionens Europakontor
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Jan Edøy 
Direktør

M +32 (0) 473 707 541 +47 46 42 61 06
e-mail: jan@osloregion.org

Karl Törnmarck
EU-rådgiver  Energi & klima

M +32 (0) 495 527 803
e-mail: karl.tornmarck@osloregion.org

Andreas Løhren 
Trainee - Kommunikasjonsansvarlig

M +32 497 704 443
e-mail: andreas@osloregion.org 

Trine Ellingsen
Nestleder/EU-rådgiver  Kompetanse & FoU

M + 47 913 03 318
e-mail: trine.ellingsen@osloregion.org
Ansatt fra 16.3.2015

Christina Mørkve
EU-rådgiver  Levekår & folkehelse

 +32 (0) 493 536 780
e-mail: christina.morkve@osloregion.org

Astrid Bjerke 
Senior EU/EØS-rådgiver  

M + 47 920 93 518
e-mail: astrid@osloregion.org



Praktikanter i 2016 
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Ingvild Norberg 
Studentpraktikant

Roxane Girard
Studentpraktikant  



Strategi er kunsten å ta valg ...
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Strategi
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Styret frem til årsmøtet 9. juni 2016 

Akershus fylkeskommune, Anette Solli, styreleder 2 år (2014-2016)  
Vara: Østfold fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen 

Oslo kommune, Marte Ingul, nestleder 2 år (2014-2016) 
Vara: Oslo kommune, Erna Ansnes 

Oppland fylkeskommune, Ivar Odnes 2 år (2014-2016) 
Vara: Hedmark fylkeskommune, Aasa Gjestvang

Stange kommune, Nils A. Røhne 2 år (2014-2016)         
Vara: Ringsaker kommune, Anita Ihle Steen 

Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten 2 år (2015-2017)
Vara: Drammen kommune, Tore Opdal Hansen

Vestfold fylkeskommune, Rune Hogsnes 2 år (2015-2017) 
Vara: Buskerud fylkeskommune, Roger Ryberg

Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Mette Falck-Pedersen 2 år (2015-2017) 
Vara: Høgskolen i Oslo og Akershus, Anne Ullmann

Styret valgt på årsmøtet 9. juni 2016
Akershus fylkeskommune, Anette Solli, styreleder 2 år (2016-2018) 
Vara: Telemark fylkeskommune, Hans Edvard Askjer 

Oslo kommune, Marte Ingul, nestleder 2 år (2016-2018) 
Vara: Oslo kommune, Erna Ansnes 

Østfold fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen 2 år (2016-2018) 
Vara: Hedmark fylkeskommune, Aasa Gjestvang

Ringsaker kommune, Anita Ihle Steen 2 år (2016-2018)
Vara: Kongsberg kommune, Anne Sand

Vestfold fylkeskommune, Rune Hogsnes (2015-2017
Vara: Buskerud fylkeskommune, Roger Ryberg 

Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten (2015-2017)
Vara: Drammen kommune, Tore Opdal Hansen

Høgskolen i Oslo og Akershus, Anne Ullmann (2015-2017)
Vara: Høgskolen i Sørøst-Norge, Mette Falck-Pedersen. Pål Augestad fra 2017
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Kontaktgruppen
Akershus fylkeskommune, Rune Bakkevoll 

Buskerud fylkeskommune, Trond Myrland 

Hedmark fylkeskommune, Eva Lundin

Hedmark fylkeskommune, Ole Jørn Alfstad

Oppland fylkeskommune, Turid Knutsen-Løvik

Oppland fylkeskommune, Ingunn Trosholmen

Telemark fylkeskommune, Lars Haukvik  

Telemark fylkeskommune, Vibeke Jakobsen

Østfold fylkeskommune, Thomas André Hansen

Østfold fylkeskommune, Kjersti Garberg

Østfold fylkeskommune, Line Helene Nilsen 

Vestfold fylkeskommune, Per Jørgen Olafsen

Vestfold fylkeskommune, Karen Anne Kjendlie

Oslo kommune, Erna Ansnes 

Oslo kommune, Anita Lindahl Trosdahl 

Drammen kommune, Steinar Valset 

Øvre-Eiker kommune, Elisabeth Enzinger Søhoel 

Skedsmo kommune, Martine Matre Bonarjee

Hamarregionen, Fredrik Skjæret

Hamar kommune, Svein Frydenlund 

Hamar kommune, Miguel da Luz 

Ringsaker kommune, Anne Kari Thorsrud

Stange kommune, Liv Ingrid Vasaasen 

Løten kommune, Tollef Imsdalen

Lillehammer kommune, Nanna Egidius

Kongsbergregionen, Håvard Fossbakken

Flesberg kommune, Jon Gj. Pedersen

Tinn kommune, Rune Lødøen

Høgskolen i Sørøst-Norge, Heidi Tovsrud Knutsen 

Høgskolen i Sørøst-Norge, Thomas Slagsvold

Høgskolen i Sørøst-Norge, Janne Buhaug

Høgskolen i Oslo og Akershus, Vibeke Helén Moe
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Representantskapet
Akershus fylkeskommune
Lars Salvesen. Vara: Vibeke Limi 
Torunn Skottevik. Vara: Nikki Schei

Buskerud fylkeskommune
Roger Ryberg. Vara: Olav Skinnes
Terje Vegard Kopperud. Vara: Christopher Wand

Hedmark fylkeskommune
Per Gunnar Sveen. Vara: Helge Thommasen
Hanne Varhaug Søberg. Vara: Heidi Lundtstedt

Oppland fylkeskommune
Even Aleksander Hagen
Kari-Anne Jønnes

Telemark fylkeskommune
Hans Edvard Askjer og Olav Kasland
Vara: Tone Berge Hansen og Gunn Marit Helgesen 

Østfold fylkeskommune
Ole Haabeth 

Vestfold fylkeskommune
Rune Hogsnes 
Kåre Pettersen 

Oslo kommune
Marte Ingul
Erna Ansnes 

Drammen kommune
Tore O. Hansen. Vara: Tove Paule

Øvre Eiker kommune
Ann Sire Fjerdingstad. Vara: Hans Kristian Sveaas 

Skedsmo kommune
Boye Bjerkholt 
Kjartan Berland

Hamar kommune
Knut Fangberget og Inga Borud  
Vara: Thomas Langeland Jørgensen 

Ringsaker kommune
Geir Roger Borgedal 
Anne Kari Thorsrud 

Stange kommune
Erik Ringnes 
Kirsti Berge

Løten kommune
Tollef Imsdalen

Lillehammer kommune
Ingunn Trosholmen. Vara: Espen Granberg
Nanna Egidius. Vara: Tord Buer Olsen

Kongsberg kommune
Kari Anne Sand 
Kjell Gunnar Hoff 

Flesberg kommune
Oddvar Garaas 

Tinn kommune
Bjørn Sverre Birkeland 

Høgskolen i Sørøst-Norge
Thomas Slagsvold 
Heidi Tovsrud Knutsen

Høgskolen i Oslo og Akershus
Vibeke Helén Moe 
Benedicte Solheim. Vara: Karl Norli
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Regionalt og europeisk innovasjonssamarbeid



Gjennom 2016 har det vært et økt fokus på kommunikasjons- og 
informasjonsarbeid. Kontoret har hatt en trainee som har hatt hovedansvar 

for å formidle informasjon og kommunisere ut til medlemmene gjennom 
ulike kommunikasjonsplattformer. Skriving og publisering av artikler har 

vært en viktig prioritering. Gjennom kontorets informasjonskanaler formidles 
temarelevante nyheter og informasjon om EU/EØS-politikk, EUs regionalpolitikk 

samt europeiske nyheter fra regionen som kan være av interesse. Gjennom den 
kontinuerlige overvåkingen av ulike relevante politikkområder, sikrer kontoret en 

effektiv tilgang på ny og relevant informasjon for sine medlemmer.

Hjemmesiden er en viktig informasjonskanal som også fungerer som et arkiv 
hvor alle artikler blir publisert og lagret. Informasjon om ulike arrangementer 

blir publisert i vår kalender. I tillegg oppdateres siden jevnlig med informasjon om 
relevante høringer. Målet er at hjemmesiden skal fungere som et besøkssted hvor 
våre medlemmer til enhver tid kan lese nyheter, samt finne relevant informasjon. 
Vi vil fortsette arbeidet med å utvikle hjemmesiden, og målene i 2017 er å få en 
engelskspråklig versjon og en egen fane med informasjon om Horisont 2020. 

Elektroniske nyhetsbrev er en kommunikasjonsplattform som vi legger mye arbeid 
i og som vi ut i fra målinger vet fungerer. Å lese epost på nett er den aktiviteten 
mennesker bedriver mest i arbeidstiden, og det er en rimelig og effektiv måte 
å kommunisere på. I 2016 har vi økt frekvensen betraktelig med 17 utsendte 
nyhetsbrev mot 6 året før. Vi får stadig flere lesere, og har nå i overkant av 350 
mottakere med en stabil åpningsrate på omkring 30 prosent. I tillegg kommuniseres 
disse i sosiale medier med meget god respons. Det er alltid rom for forbedring, 
og vi har som mål i 2017 og få enda flere lesere.

Sosiale medier blir stadig viktigere i strømmen av informasjon, og i dag er 
Facebook kontorets største informasjonskanal. Her legges det kontinuerlig 

ut lenker til aktuelle saker, rapporter, nyhetsbrev, invitasjoner og egne 
nyhetssaker. Facebooksiden har svært god respons, og i 2016 har vi fått 

mange nye følgere. Siden gir økt synlighet da medlemmer og andre 
interesserte enkelt kan følge med på kontorets aktiviteter. Samtidig 

er det god mulighet for interaktiv kommunikasjon og vi får raskt 
tilbakemeldinger på det vi legger ut. Facebook gjør det enklere å nå 

ut med informasjon da leserne slipper å ta eget initiativ slik man 
må for å følge nyheter på hjemmesiden.

Kommunikasjon, identitet og synlighet

18
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Kontoret opprettet en egen Twitter-konto i begynnelsen av 2016, 
og vi har opparbeidet en aktiv profil. Vi har nå 75 unike følgere, 
og ukentlig blir det flere. Dette er en kommunikasjonsplattform 
som er ganske annerledes fra Facebook, men hvor målet også er 
å ha direkte kontakt med medlemmer og andre interesserte. Her 
legger vi ut lenker til aktuelle saker, nyhetsbrev og aktiviteter, men 
også retweeter meldinger vi mener er av interesse. På Twitter har 
vi en mer internasjonal profil da vi har mange europeiske aktører 
som følger oss. Twitter er med på å gjøre Osloregionens Europa-
kontor synlig da vi enkelt kommer i direkte kontakt med rele-
vante nettverk, organisasjoner og interessante forbindelser. Det 
tar tid å bygge opp en velfungerende Twitter-profil, da en ikke kan 
invitere noen til å følge kontoen. Derfor er det et stort potensial 
for å videreutvikle vår Twitter-profil ved å fortsette å bruke kon-
toen aktivt for å gjøre oss synlige for potensielle følgere. 

Nettverksbygging i EU-miljøet og med medlemmene er svært 
viktig for kontoret, og vi pleier kontakt med flere Europanettverk 
og har god generell medlemskontakt. Gjennom året har kontoret 
også holdt en rekke presentasjoner for både medlemmer og 
andre aktører i Brussel-miljøet. Vi har fulgt EUs politikkutvikling 
nøye, og har blant annet hatt møter med nasjonale eksperter, 
European Policy Centre og Norges delegasjon til EU. Vi ønsker at 
medlemmene våre skal fremstå som attraktive samarbeidspart-
nere på prioriterte områder i Europa. Vi oppfordrer våre med-
lemmer til deltakelse i EU-prosjekter, og EUs rammeprogram for 
forskning og innovasjon, Horisont 2020, har vært høyt oppe på 
agendaen. Det siste året har kontoret begynt å jobbe bredere, og 
vi fokuserer i større grad også på andre virkemidler. Eksempelvis 
gir prosjektdeltakelse finansiert gjennom EØS-midlene medlem-
mene våre en unik mulighet for å utvikle sin virksomhet og ut-
veksle kompetanse med andre europeiske regioner. I tillegg bistår 
vi og tilrettelegger for deltakelse i prosjekter gjennom Interreg.

E u r o p e a n   O f f i c e
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I 2016 har Osloregionens Europakontor satt i gang en omfattende prosess for å utforme og forankre en ny strategi med visjon, mål og 
handlingsplan for en fem års-periode (2017-2021). Arbeidet startet i mai 2016, og ny strategi og handlingsplan skal vedtas av årsmøtet 
i juni 2017. Det har vært viktig for kontoret å involvere medlemmene i denne prosessen helt fra starten av, og vi har underveis forsøkt 
å kartlegge hvert enkelt medlems behov. På den måten kan vi i fremtiden bruke strategien og handlingsplanen som et arbeidsredskap. 
Gjennom denne prosessen har kontoret fått et tydeligere bilde av hva medlemmene ønsker seg av tjenester, samtidig som medlem-
mene har blitt bevisst på hva vi kan tilby.
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Aktivitetsstatistikk
Ut ifra statistikken kan vi se hvor mange som 
har vært på studiebesøk, seminarer og som har 
hospitert hos oss. Etter terrorattentatet i april 
2016 ble en del planlagte besøk og arrangementer 
avlyst. Noen ble planlagt til et senere tidspunkt i 
året, mens andre utgikk helt grunnet tidsmangel. 
Det har allikevel vært et høyt aktivitetsnivå hele 
2016. De kurs og seminarer ORE har arrangert 
i løpet av året har vært godt besøkt av både 
medlemmer og øvrige aktører. Kontoret har 
hatt flere hospitanter på besøk og ordningen 
har fungert godt. Det var en jevn fordeling av 
studiebesøk og hospitanter og det fungerte fint å 
få tak i interessante foredragsholdere. Vi har også 
tatt imot noen besøksgrupper på kortere varsel. 

I tillegg har ORE i løpet av 2016 besøkt de fleste av medlemmene 
ved en eller flere anledninger. Dette er en del av et langsiktig 
arbeid for å bli bedre kjent med medlemmenes ønskero g behov 
i det europeiske arbeidet. Dette har også lagt grunnlaget for 
utformingen av OREs strategi 2017-2021.

 

  
 Hospitanter 
 2012  11 stykker 
 2013  13 stykker 
 2014  12 stykker 
 2015  11 stykker
 2016  5 stykker
 

 
 Besøksgrupper   
 2012  21 stykker 
 2013  12 stykker 
 2014  10 stykker  
 2015  7 stykker
 2016  12 stykker 
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Deltakelse gir viktig læring og inspirasjon



Studiebesøk ved Europakontoret i 2016

Tema: Sirkulær Økonomi
Studiegruppe: Romerike Avfallsforedling
Tidspunkt: 13. januar

Tema: Norges forhold til EU
Studiegruppe: Romerike tekniske tjenester
Tidspunkt: 9. – 11. mars

Tema: Utvikling og kvalitetssikring av høyere utdanning i 
Europa
Studiegruppe: HiOA Seksjon for analyse og kvalitetsut-
vikling
Tidspunkt: 4. – 6. april. Avlyst grunnet terrorattentat.

Tema: Europas kulturpolitikk
Studiegruppe: Akershus kulturforum
Tidspunkt: 13. – 15. april. Avlyst grunnet terrorattentat.

Tema: Kommuners forhold til EU
Studiegruppe: KS Hedmark og Oppland
Tidspunkt: 3. – 4. mai

Tema: Norges forhold til EU
Studiegruppe: Skedsmos ungdomsdemokratigruppe
Tidspunkt: 5. – 6. mai. Avlyst grunnet terrorattentat.

Tema: Innføring i Norges forhold til EU
Studiegruppe: Skedsmo formannskapsgruppe
Tidspunkt: 18. – 20. mai

Tema: Bilfritt byliv
Studiegruppe: Levende Oslo 
Tidspunkt: 19. – 20. mai

Tema: Norge- og regioners forhold til EU
Studiegruppe: Vestfold Fylkesutvalg
Tidspunkt: 22. – 24. mai

24

Studiebesøk hos Osloregionens Europakontor 2016



Tema: EUs kulturagenda
Studiegruppe: Østfold Kulturavdeling
Tidspunkt: 28. juni

Tema: H2020 og EU-prosjekter
Studiegruppe: Oslo Europanettverk
Tidspunkt: 31. august – 2. september

Tema: Europas kulturpolitikk
Studiegruppe: Akershus kulturforum
Tidspunkt: 14. – 16. september

Tema: Norges forhold til EU
Studiegruppe: Fylkesutvalget i Oppland
Tidspunkt: 17. – 18. oktober

Tema: EUs utdanningspolitikk
Studiegruppe: Østfolds utdanningssektor
Tidspunkt: 3. – 4. november

Tema: EU og voksenopplæring
Studiegruppe: Oslo kommune, avdeling for voksenop-
plæring
Tidspunkt: 18. november

ORE har i løpet av året hatt mange mindre besøk hvor vi har  
bistått med møterom og praktisk tilrettelegging:
- Frogn VGS, 11. februar
- SINTEF, 3. mars
- Høgskolen i Østfold, 13-15 april
- Ordførere i Telemark, 30. mai
- HiOA, 23. juni
- EUROCITIES, 27. – 28. juni
- Modum/Buskerud, 7. juli
- Oslo byråd 13. september
- Skedsmo, 7. oktober 
- Renovasjon Grenland, 7. – 8. november
- HiOA SVA2, 18. november
- EUROCITIES, 28. – 29. november
- Smart cities partnermøte, 13. – 14. desember

25

Studiebesøk hos Osloregionens Europakontor 2016



Totalt: 11 seminarer 

Kreative regioner – hvorfor delta i EU-programmet 
”Kreativt Europa”?
5. april. Arrangert i samarbeid med HiOA, Norsk kulturråd og 
Norsk filminstitutt. 

Årsmøte Osloregionens Europakontor 
+ medlemsmiddag
8. – 9. juni

Brokerage event: Energieffektivisering
15. juni. Arrangert sammen med EU-netverk Viken, Horisont  
2020 Trøndelag og Trøndelags Europakontor i forbindelse med 
Sustainable Energy Week. Lene Lad Johansen fra Oslo kommune 
holdt en presentasjon om miljøvennlige bygg.

Innføringskurs i EU/EØS for politikere
8. – 9. september. Arrangert i samarbeid med de andre 
regionskontorene og KS Brussel. Et seminar for folkevalgte på 
lokalt og regionalt nivå, med sikte på å øke den generelle EU-
kunnskapen.

RegioNord seminar under Open Days
10. oktober. Arrangert på Norway House sammen med de øvrige 
regionskontorene.

From Start-ups to Scale-ups: How to support 
innovative business growth and the economy of 
tomorrow?
11. oktober. Arrangert i samarbeid med Capital Cities and Regions 
under Open Days.

European Territorial Cooperation and the Role of 
Third Country Participation.
11. oktober. Arrangert i samarbeid med Europakommisjonen. 
Foredragsholderne var EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker, 
Direktør i DG Regional and Urban Policy Lena Andersson Pench, 
Direktør i Sveitsisk senter for fjellregioner Thomas Egger, leder av 
Østlandssamarbeidet Roger Ryberg og avdelingsleder for Regional 
Vekst i region Värmland, Bo-Josef Eriksson. Workshopen ble 
moderert av Jan Edøy, Osloregionens Europakontor.

Kurs, seminarer og arrangementer 2016
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Going Zero
9. november. Hyrogen seminar på Norway House med Akershus 
fylkeskommune, Region Skåne, Hamburg, Arnhem. Anette Solli 
presenterte Akershus’ satsninger på-, og forventninger til EUs 
klimapolitikk. 

Efficient Logistics seminar
15. november. Arrangert sammen med Gøteborg-Oslo 
samarbeidet på Norway House. Tok for seg hvordan man kan 
legge til rette for å flytte gods fra vei til jernbane.

Akershus kulturforum
18. november. Samling om internasjonalt kulturarbeid og 
”pitcheforum”  for mulige EU-prosjekter i Akershus, i samarbeid 
med Akershus fylkeskommune og Kulturrådet.

Strategiseminar/representantskapsmøte
25. november. Eksterne innledere innledet diskusjoner i 
representantskapet om prioriteringer for ORE fram mot 2021.

Den store partnerdagen
9. desember. Arrangementet var i samarbeid med EU-nettverk 
Viken og Forskningsrådet, som en del av ”European Week of 
Regions and Cities” og ble arrangert under overskriften ”Europa i 
min region 2016”. Målet var å inspirere flere til å delta og lykkes i 
rollen som partner i EU-prosjekter.
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Fra Osloregionen deltok ca. 40 personer på ar-
rangementer i regi av EWRC (tidligere Open Days) 
2016. ORE var medarrangør på tre ulike arrange-
menter; RegioNor-seminaret på Norway House 
med ca. 120 deltakere, Interreg-semiaret ”Eu-
ropean Territorial Cooperation and the Role of 
Third Country Participation” med 165 deltakere 
og ”From Start-ups to Scale-ups: how to support 
innovative business growth and the economy of 
tomorrow?” med 70 deltakere.

Direktør Jan Edøy var moderator under RegioNor-seminaret, hvor 
blant annet EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker holdt et 
innlegg om de mest aktuelle sakene i EU og snakket om hvordan 
de norske regionskontorene bidrar med informasjon om EU/
EØS. Det ble tatt opp ulike temaer under seminaret som sirkulær 
økonomi, EØS-midlene og Horisont 2020. 

ORE arrangerte i samarbeid med Europakommisjonen en work-
shop om tredjelands deltakelse i Interreg-programmet, og her 
var leder for Østlandssamarbeidet (og fylkesordfører i Buskerud) 

Roger Ryberg en av foredragsholderne. Han snakket om Interregs 
viktige rolle i regional utvikling, noe som også ble understreket i 
innlegget av EØS- og EU-minister Vik Aspaker. Workshopen ble 
også her moderert av OREs direktør Jan Edøy. 

ORE var også medarrangør sammen med Capital Cities and Re-
gions Network for seminaret om oppstartsbedrifter og innovas-
jon på Prague House. Temaet var hvordan europeiske regioner 
kan tilrettelegge for at små og mellomstore bedrifter skal vokse.  

Medlemmene våre viste et stort engasjement og entusiasme un-
der årets EWRC. Kombinasjonen av faglig påfyll og nettverksbyg-
ging bidrar til samarbeid om fremtidige prosjekter, noe som er vik-
tig for fremtidig regional utvikling og verdiskapning i Osloregionen.
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Interne seminarer og 
deltakelse 

Studietur Amsterdam
31. mars – 1. april, Intern studietur for OREs sekretariat.

Commission Workshop
19. – 21. juni ledet Jan Edøy en workshop i Amsterdam for 
Kommisjonen (DG Mare) på Blue Growth. 

Fellesseminar ORE, strategisamarbeid
17. – 18. august, startarbeid med OREs strategi 2017-2021.

Fornybar energi-kurs 
22. – 25. august i Berlin. Karl Törnmarck deltok med hensikt 
om å oppdatere sine kunnskaper om planlegging av fornybare 
energiprosjekter.

Euromontana Mountain Conference
3. – 5. september. Jan Edøy og Christina Mørkve deltok på 
Euromontanas årskonferanse i Portugal.

Generalforsamling for BSSSC
15. – 16. september deltok 
Jan Edøy på generalforsamlingen til BSSSC, hvor blant annet 
fylkesordfører i Buskerud Roger Ryberg ble valgt som president 
fra 2017.

Generalforsamling for CPMR
2. – 4. november. 
Karl Törnmarck deltok på generalforsamlingen i Ponta Delgada 
for å sette seg mer inn i CPMRs arbeid.

Europe calling!
Andreas Løhren deltok på 25års jubileet til Maastricht traktaten, 
9. desember. Alle EUs ledere var tilstede.
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Innenfor kompetanse og FoU har Osloregionens 
Europakontor fulgt med på endringer som har 
skjedd på politikkområdene og arbeidet med å 
informere og mobilisere medlemmene til deltakelse 
i sektorprogrammene og Interreg. 

Rådgivning og deltakelse i EU-programmene
Prosjektveiledningen kontoret tilbyr sine medlemmer er en 
viktig måte å bidra til økt deltakelse i europeiske prosjekter og 
EU-programmene. Norge betaler for å delta i et utvalg av EUs 
programmer, det er derfor viktig at vi utnytter oss av finansierings- 
og samarbeidsmulighetene dette åpner for innen forskning, 
innovasjon og europeisk samarbeid i ulike sektorer.
EUs tematiske tilskuddsordninger – sektorprogrammene, 
fungerer som instrumenter i EUs arbeid for å oppnå politiske 
målsettinger, samarbeid, felles lovgivning og handlingsplaner på 
tvers av landegrensene. Interreg-programmene er en del av EUs 
regionalpolitikk. Norge deltar i programmene med egne midler 
bevilget over statsbudsjettet. Interreg har som formål å bidra til 
økt integrasjon og territoriell samhørighet i Europa. 
Prosjektrådgiving skjer i flere trinn; informasjon til medlemmene 
om ulike EU-programmer og frister (gjennom hjemmesidene, 

nyhetsbrevet, og ved møter med eller forelesninger for 
medlemmene), distribuering av partnersøk inn og ut av 
regionen og bistand i søk etter europeiske prosjektpartnere. 
De ansatte ved kontoret veileder aktører fra medlemmene i 
prosjektutviklingsprosessen og tilrettelegger for medlemmenes 
møter med fagfolk eller partnere i Brussel. Kontoret tilbyr også 
å være vertskap for prosjektmøter mellom medlemmene og 
potensielle europeiske partnere. Ansatte ved Osloregionens 
Europakontor holder også enkeltmøter med medlemmer for å 
bistå i prosjektutviklingsfasen.

Aktiviteter 2016
I EU-programmet Horisont 2020 har offentlig sektor en sentral 
rolle i partnerskap med akademia og næringsliv for å bidra til å 
løse samfunnsutfordringer i Europa. I prosjekter kan for eksempel 
fylkeskommuner og kommuner teste ut nye løsninger innenfor 
velferdsteknologi og transport. I 2016 har kontoret fulgt med på 
utarbeidelsen av det siste treårige arbeidsprogrammet for Horisont 
2020 (2018-20). Dette arbeidsprorgammet har mange koblinger 
til Osloregionens Europakontors medlemmer for hvordan man 
kan skape gode samfunn. 
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Eksempelvis innenfor energi, klima, miljø, helse, bioøkonomi, 
migrasjon, transport og digitalisering. Arbeidsprogrammets 
fire fokusområder: 1) Lavkarbon- og klimarobust Europa, 2) 
Digitalisering,  3) Sirkulær økonomi og 4) Mot en Sikkerhetsunion 
ble også benyttet som et bakteppe i arbeidet med utarbeidelsen 
av kontorets nye strategi, for å se på koblinger mellom EUs 
prioriteringer og regionens og medlemmenes utfordringer, som 
skal legges frem for årsmøtet 2017.

•Bistått medlemmene med idéutvikling, prosjektrådgivning og 
innspill til søknader innenfor EU/EØS-programmene 
•Deltatt på en rekke seminarer og informasjonsdager om EU-
programmene og informert medlemmene om dette
•Distribuert partnersøk, arbeidsprogram og utlysninger 
•Foredrag om EU/EØS og EU-program som er relevante for 
OREs medlemmer
•Kontinuerlig oppdatert oversikt på nettsiden over arrangement 
og kurs som er relevnte for medlemmene
•Deltatt i flere av ERRINs arbeidsgrupper for å kartlegge 
muligheter for prosjektdeltakelse og involvert medlemmene i 
ERRINs prosjektutviklingsarrangement 
•Utarbeidet policynotater og distribuert disse til medlemmene 

•Gjennomført skreddersydde arrangement for medlemmene 
relatert til våre tematiske fokusområder
•Lagt til rette for og arrangert partnerskapsmøter for medlemmene
•Sterkere samarbeid med det nasjonale virkemiddelapparatet som 
f. eks. nasjonale kontaktpunkt i Forskningsrådet, Kulturrådet og det 
nye Kunnskapskontoret i Brussel (bestående av Forskningsrådet, 
Innovasjon Norge og Senter for internasjonalisering av utdanning)

Bildet til venstre: Negotiate lunsj-debatt. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus er koordinator i det EU-finansierte forskningsprosjektet ”Negotiate”. I november var Osloregionens 
Europakontor medarrangør under en lunsjdebatt i Brussel med temaet ungdomsledighet i Europa, hvor man la frem noen av funnene i forskningen.
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Innen temaområdet Kultur & reiseliv har Osloregionens 
Europakontor fokus på europeisk kulturpolitikk, og felles 
utfordringer for EU og medlemmene innen kreative næringer, 
medier, innovasjon og reiseliv. Osloregionens Europakontor følger 
EUs policy på kultur & reiseliv og sprer relevant informasjon til 
medlemmene, samt arbeider for økt kunnskap og bevissthet om 
nye programmer og tiltak hvor norske aktører har mulighet til å 
delta.
Kultur & reiselivssektoren i EU preges av digitalisering og nye 
forretningsmodeller. I den programperioden vi er inne i nå er økt 
konkurransekraft en viktig prioritering. For å øke konkurransekraften 
vektlegger EU betydningen av kultur som virkemiddel for bygging av 
Europas identitet, omdømmebygging, regional utvikling og turisme. 
EU er spesielt opptatt av publikumsutvikling og målgrupperettede 
opplevelser. 
I året som har gått har ORE styrket kompetansen på kulturfeltet 
ved ansettelsen av Astrid Bjerke, som tidligere har arbeidet som 
nasjonal kontaktpunkt for EUs kulturprogram og seniorrådgiver 
for EØS-finansieringsordningene i Kulturrådet. 
Innenfor reiseliv har satsingen på fjellregioner blitt styrket i løpet 
av 2016. ORE har inngått et tette samarbeid med Euromontanas 
sekretariat i Brussel. Euromontana er et fjellnettverk som blant 
annet arbeidet for å fremme bærekraftig økonomisk og sosial 
utvikling i fjellregioner i Europa og som jobber tett opp mot 

EU. Gjennom deltakelse i Euromontana får norske fjellregioner 
inspirasjon, kunnskap om og deltakelsesmuligheter i prosjekter 
innen forvaltning av nasjonalparker, kultur og reiseliv. 

Aktiviteter 2016
• Kreative regioner – hvorfor delta i EU-programmet ”Kreativt 

Europa?” Arrangert sammen med HiOA, Norsk kulturråd og 
Norsk filminstitutt

• Akershus kulturforum: Samling om internasjonalt kulturarbeid 
og ”pitcheforum” om mulige EU-prosjekkter for kulturaktører 
i Akershus, i samarbeid med Akershus fylkeskommune og 
Kulturrådet

• Deltatt på arrangement i regi av fjellregionene i Norge
• Veiledet norske fjellregioner i deres deltakelse i Euromontana
• Deltatt på Euromontanas konvent i Portugal
• Startet planleggingen av seminar om EØS-

finansieringsordningene på kultur med Kulturrådet

K u l t u r  &  r e i s e l i v

Bildet til venstre: 18. april. På ”pitcheforum” om internasjonalt kultursamarbeid i Akershus kulturforum ga vi råd og tips for å lykkes i kampen om EU-midlene. Bilde nummer to til venstre. På 
arrangementet ”Kreative regioner” 5. april snakket kulturbyråd Rina Mariann Hansen om viktigheten av internasjonalt kultursamarbeid.
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2016 har vært kjennetegnet av at 
Europakommisjonen har arbeidet med å 
implementere energiunionen. I tillegg trådte 
COP21-avtalen i kraft 4. november, og en rekke nye 
initiativ som skal regulere de sektorene som bruker 
energi post 2020 har blitt lagt frem. Eksempler 
på dette er den nye strategien for varme- og 
kjøleområdet, en grønnere transportstrategi, nye 
direktiv og målsetninger for sektorer utenfor ETS 
(kvotehandelssystemet) som transport, landbruk 
og avfall, ny melding om elmarkedsdesign og et 
oppdatert fornybardirektiv.

Aktiviteter 2016
• Informert medlemmene om aktuelle høringer 

(bompengedirektivet, CO2-utslipp fra tyngre kjøretøy, 
bioøkonomi) og hjulpet dem med å svare på disse

• Involvert medlemmer og aktører i regionen i ERRINs 
prosjektutviklingsarrangement på transport og energi. 
Dette genererte nye partnerskap og bidro til to Horisont 
2020-søknader

• Matchmaking-event med EU-nettverk Viken og Horisont 

2020-Trøndelag/Trøndelags Europakontor under EU 
Sustainable Energy Week. Tema var energieffektivisering i bygg

• Going Zero: Lavutslippstransport-seminar relatert til 
Kommisjonens kommunikasjon om transport. Gjennomført 
på bestilling fra Akershus fylkeskommune, og i samarbeid 
med HyER og regionskontorene fra Hamburg, Berlin, Skåne, 
Nijmegen og Aberdeen

• GREAT-seminar om transportkorridorer for alternative 
drivstoff i samarbeid med regionskontoret til Skåne

• Göteborg-Oslo-seminar om logistikk

E n e r g i  &  k l i m a
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Bildet til venstre: Anette Solli åpner arrangemanget Going Zero på Norway House 9. november. 



Levekår og folkehelse omfatter helse, arbeids- 
og sosiale forhold, rettferdighet og befolkningens 
generelle helsetilstand. EUs medlemsland har 
selv ansvar for egen helsepolitikk og store deler 
av arbeids- og sosialpolitikken, slik som arbeids-
marked, trygd og integrering. Enkelte deler av 
levekår og folkehelsefeltet reguleres også av EU, 
ved at det faller innunder det indre marked som 
eksempelvis fri flyt av arbeidstakere og forenkling 
av leve- og arbeidsvilkår. EU legger også stor vekt 
på feltet ved å utforme felles strategier og mål for 
EUs medlemsland.

Gjennom EUs strategi “Europe 2020” er tre av fem hovedmål 
rettet mot å få en større andel av befolkningen i arbeid, redusere 
frafall fra opplæring og redusere fattigdom. Andre viktige satsinger 
for EU er håndteringen av en stadig aldrende befolkning og te-
knologi inn i helsearbeidet (Ehealth).
Året 2016 var preget av et ønske om innovasjon på helsesiden og 
fokus på å sette pasienten i sentrum. Kommisjonen vedtok 1. mars 
det årlige arbeidsprogrammet for det tredje helseprogrammet, 
som blant annet fokuserte på helse blant migranter og sjeldne syk-
dommer.  Arbeidsprogrammet på helse og demografisk endring i 

Horisont 2020 fokuserte blant annet på aktiv aldring og forebyg-
ging av sykdom. Både Horisont 2020 og det tredje helseprogram-
met er relevant for aktører i Osloregionen. European Innovation 
Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA) utviklet 
et ”blueprint”, altså en delt visjon for hvordan innovasjon gjen-
nom det digitale markedet kan være med å transformere Europas 
aldrende befolkning og forbedre Europas sølvøkonomi. 

Aktiviteter 2016
• Deltatt på European Summit on Digital Innovation for Active 

and Healthy Ageing.
• Deltatt på høring om grensekryssende helsesystemer i regi av 

Committee of Regions.
• Deltatt i ERRINs helsegruppe
• Sendt ut utlysninger på helseprosjekter i Horisont 2020 og 

det tredje helseprogrammet
• Deltakelse på helse-eventer i regi av Europakommisjonen
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Bilde nummer to til venstre: 6. desember deltok ORE på “European Summit on Innovation for Active & Healthy Ageing” i Brussel. Vi fikk kunnskap om velferdsteknologi og hvordan helsesektoren 
digitaliseres. Vi hilste også på roboten “GrowMeUp”.



Hospitanter 2016
Gjennom 2016 tok Osloregionens Europakontor 
imot 5 hospitanter. De fikk mange interessante 
møter med personer og organisasjoner i Brussel. 
Hospitantene har selv ansvar for å planlegge op-
pholdet sitt og gjøre avtaler med relevante kon-
taktpunkter, mens kontorets ansatte veileder og 
bistår. Ansvaret for å ivareta hospitantene har 
vært delt mellom flere av kontorets ansatte. Noen 
av hospitantene har etter avsluttet hospitering 
blitt intervjuet om hvordan hospitantoppholdet 
har vært. Intervjuene har blitt lagt ut på kontorets 
nettsider.

Anbefalinger og evaluering fra hospitanter
• Gjør gode undersøkelser før du reiser, avtal mange møter på 

forhånd 
• Planlegg oppholdet og sett opp aktuelle kontaktpunkter 
• Legg ikke for stramt program, nye kontakter åpner nye 

muligheter 
• Vær bevisst på om du ønsker generell kompetanseheving 

eller svar knyttet til spesielle prosjekter – sett konkrete mål 
for oppholdet! 

• Unngå å måtte gjøre mye jobb hjemme mens du er i Brussel 
• Det er en fordel at hospitanter innen samme fagfelt er i Brus-

sel samtidig 

• Delta på eksterne seminarer og programmer lagt opp for 
andre studiegrupper ved kontoret. Disse er ofte relevante 
selv om de er innenfor et annet fagområde, du får uansett 
informasjon, læring og nettverk

• Hospitantene vil gjerne ha mer informasjon om Brussel, sys-
temet i Belgia, kart, viktige adresser, tips om hva man kan gjøre 
og arrangementer som finner sted under hospiteringen

• Alle hospitanter bør sende inn rapport som blir lagt ut på 
nettsiden 

• Det er enklere å få kontakt med imøtekommende personer 
på alle nivåer i Brusselmiljøet enn forventet 

• Kort samtale med kontoret på Skype innen avreise er en god 
idé 

• Mer involvering av ansatte fra Osloregionens Europakontor 
ønskes 

• To uker er for kort tid
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Hospitanter 2016
Yngvar Hegrenes Oslo, 25. april – 20. mai
Tematikk: Bilfritt sentrum

Hege Andreassen Vestfold FK, 20. juni – 1. juli
Tematikk: Internasjonalisering i videregående opplæring

Ingrid Lundvall Akershus FK, 5. – 16. september
Tematikk: Grønn innovasjon og næringsutvikling i EU

Hege Nedberg HiOA, 3. – 14. oktober
Tematikk: Societal Challenge 6 i Horison 2020

Jens Nicolaisen Østfold FK, 31. oktober – 11. 
november
Tematikk: Utdanningspolitikk i EU/Europa
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Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

Driftsinntekter
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet.

Omløpsmidler/ Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansed-
agen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost 
og antatt virkelig verdi.

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 ned-
skrives 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. Avset-
ning 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.



39



www.osloregion.org

Osloregionens Europakontor
post@osloregion.org

Adresse i Brussel:
Rue du Luxembourg 3, 

1000 Brussel, Belgia

Adresse i Oslo: 
Galleri Oslo

Schweigaards gate 10
0185 Oslo


