Årsmelding 2018

Osloregionens Europakontor er en medlemsorganisasjon som i 2018 hadde følgende 22 medlemmer
på Østlandet:
Fylkeskommuner:
Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark,Vestfold og Østfold
Kommuner:
Bærum, Drammen, Flesberg, Hamar, Kongsberg, Lillehammer, Løten, Oslo, Ringsaker, Skedsmo, Stange
Øvre Eiker og Tinn
Kunnskapsinstitusjoner:
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og OsloMet – storbyuniversitetet
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, 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).
Nordic House ligger sentralt med kort avstand til EU-institusjonene, EØS-EFTA, ESA, nasjonale representasjoner til EU, Norges delegasjon til EU, andre regionale Europakontor samt interesse- og
bransjeorganisasjoner. Osloregionens Europakontor har også kontor i Oslo. I 2017 ble kontoret i
Oslo samlokalisert med Østlandssamarbeidet og samarbeidsalliansen Osloregionen, og holder nå
til i Galleri Oslo, med to ansatte. Brusselkontoret hadde i 2018 fire ansatte og to praktikanter, samt
kontorplass til hospitanter fra medlemmene.
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Osloregionens Europakontor 2018 – gjør det enklere
for medlemmene å bruke
den europeiske arena

“Vi gjør det enklere å bruke den europeiske arena”

Som ny styreleder i Osloregionens Europakontor er det en stor
glede for meg å kunne legge frem årsmeldingen for 2018.
2018 er det første hele året hvor Osloregionens Europakontors nye strategi og handlingsplan har fått virke. Vårt oppdrag
er å gjøre det enklere for medlemmene å bruke den europeiske
arena for å finne gode svar på sine egne lokale og regionale
utfordringer. Vi skal legge til rette for god samfunnsutvikling
ved å koble medlemmene til europeiske prosesser som fører
til innovasjon og verdiskaping på hjemmebanen. Strategien og
handlingsplanen skal bidra til at våre medlemmer er tidlig på
ballen og bruker den europeiske arenaen for å øke sin deltakelse,
kompetanse og synlighet.
Det er nettopp alle fortellingene om dette denne årsmeldingen du har foran deg viser. Her fremgår det at Europakontoret
og dets medlemmer har vært involvert og engasjert i mange
interessante og utfordrende aktiviteter som nettopp gir resultater og bidrar til å øke livskvaliteten i og utviklingen av våre
lokalsamfunn. Vi lærer at våre lokale og regionale utfordringer
ofte er sammenfallende med de europeiske. Som dere kan lese
fra fortellingene gir deltakelsen på den europeiske arenaen nye
viktige og varige erfaringer som kommuner og fylker tar i bruk i
sin politiske hverdag.
Det er viktig at vi blir enda flinkere til å komme oss ut på denne
internasjonale arenaen i fremtiden. Ikke minst i lys av at vi alle
skal gjennomføre kommune- og regionreform. Europakontorets
rolle blir viktigere enn noen gang og europeisk samarbeid kommer til å være avgjørende for å lykkes med den lokale og regionale samfunnsutviklingen.
God lesning.
Anne-Marte Kolbjørnshus, styreleder valgt av årsmøtet 1. juni 2018
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2018 – Splittelsens og fremtidens
Europa som en global aktør

I sin State of the Union-tale for 2018 erkjenner kommisjonspresident Jean Claude
Juncker at hans Kommisjon kun er å betrakte som et kort kapittel i EUs lange historie. Men han understreket også at hans Kommisjon, som nå går mot slutten av
sin 5-års periode, vil jobbe med uforminsket styrke for å gjøre denne ufullkomne
europeiske unionen litt bedre for hver dag. Han tar de store ord i bruk og med
Europas historie klart i minne, understrekes det at aldri mer krig i Europa er alle
europeeres evigvarende plikt og ansvar.
Verden trenger et sterkt og forent Europa. Europa må i disse tider ta skjebnen i sine
egne hender. Dette budskapet har preget Europakommisjonens politikk og fokus i
2018. Europa skal bli en global spiller. Dette vil også bidra til at medlemsstatene i
EU, hver for seg, kan strekke seg enda lenger.

“Verden trenger et sterkt og forent Europa”

Men Europa møter ikke bare de globale utfordringer, det forvitrer også innenfra.
Splittelse er en pågående utfordring. For tiden utspiller det seg en splittelse i tre
former. For det første er Brexit selvsagt den ultimate splittelsesprosess som har
preget hele 2018. Brexit har ennå ikke funnet sin løsning. EU har vært klar, men
Storbritannia synes ikke å finne ut av floken. For det andre har det i 2018 også blitt
satt lys på «the rule of law». EU har ved flere anledninger understreket at respekten
for «the rule of law» er fundamental fordi Den europeiske union er basert på felles
lover og verdier. Det har særlig vært knyttet utfordringer overfor Ungarn og Polen.
For det tredje er det en pågående og forsterkende skillelinje mellom de politiske
fløyer i Europa. Denne splittelsen kommer til å få sitt uttrykk under det kommende
valget til Europaparlamentet.
I tillegg til dette har selvsagt fokuset i 2018 også vært på debatten om EUs langtidsbudsjett og forslag til nye EU-program for perioden 2021-2027. Her deltar også
Osloregionens Europakontor og medlemmene aktivt. Årsmeldingen viser at kontoret har styrket dialogen med og mellom medlemmene ytterligere gjennom 2018.
Det lover svært godt for fremtidens regioner og kommuner i Osloregionen. Våre
kommuner og regioner er og forblir en del av fremtidens Europa. Dette krever
en enda sterkere deltakelse og synlighet fra våre kommuner og regioner på den
Europeiske arena.
Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke alle medlemmer i Osloregionens
Europakontor for den interessante og viktige reise jeg som leder av Osloregionens
Europakontor har fått være med på de siste fire årene. Jeg er trygg på at jeg etterlater meg ei skute på riktig kurs. God reise videre.
Jan Edøy, direktør
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Ansatte ved Osloregionens Europakontor
Praktikanter i 2018

Jan Edøy
Direktør

Trine Ellingsen
Nestleder / Europarådgiver Forskning og innovasjon

telefon: +32 (0) 473 70 75 41 / +47 46 42 61 06
e-mail: jan@osloregion.org

telefon: + 47 913 03 318
e-mail: trine.ellingsen@osloregion.org

Lise Eide Risanger
Studentpraktikant
OsloMet - storbyuniversitetet
Astrid Bjerke
Senior Europarådgiver Kultur og kulturarv
telefon: + 47 920 93 518
e-mail: astrid@osloregion.org

Andreas Løhren
Europarådgiver Digitalisering

Sjur Rynningen Bie-Lorentzen
Europarådgiver Utdanning, ungdom og helse

Solveig Standal Skåravik
Europarådgiver Klima, miljø og energi

telefon: +32 (0) 499 83 51 99
e-mail: sjur@osloregion.org

telefon: +32 (0) 499 83 51 96
e-mail: solveig@osloregion.org

telefon: +32 (0) 497 70 44 43
e-mail: andreas@osloregion.org

Fairuz Mroueh
Studentpraktikant
Universitetet i Sørøst-Norge
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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.
I 2018 har sekretariatet i Osloregionens Europakontor bestått av seks ansatte, fire i Brussel og to i
Oslo. Andre halvår i 2018 hadde en av de Oslo-baserte ansatte arbeidssted i Brussel. Vi har også hatt
en praktikant hvert halvår fra våre to universitetsmedlemmer i Brussel. Osloregionens Europakontor har
to kontor, men vektlegger at vi er en arbeidsplass. I 2018 har vi hatt tre fellessamlinger der vi også har
diskutert arbeidsrutiner, slik at de ansatte skal oppleve å ha forutsigbare betingelser og en meningsfylt
arbeidssituasjon.
Blant de seks ansatte i 2018 var tre menn og tre kvinner. Sykefraværet i 2018 var på 2 %. Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte.
Kontoret i Oslo er samlokalisert med samarbeidsalliansen Osloregionen og Østlandssamarbeidet, i
Galleri Oslo, hvor Akershus fylkeskommune holder til. Samlokaliseringen har bidratt til et godt sosialt og
faglig arbeidsmiljø. De ansatte har tilgang på flere tjenester gjennom fylkeskommunen, som f.eks ergonomisk kontorutstyr. HMS-arbeidet ved kontoret i Brussel gjennomføres fortløpende og det er et godt
sosialt og faglig arbeidsmiljø ved kontoret.
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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
“Strategi er kunsten å ta valg ...”

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 deltakelse
– Bidra til å igangsette og kvalitetssikre søknader om EU/EØS-midler
– Gi tilgang til europeiske nettverk og samarbeidspartnere
Økt kompetanse
– Bidra til kompetanseheving om relevant politikk- og regelverksutvikling i EU
Økt synlighet
– Profilere Osloregionen og medlemmene overfor aktuelle europeiske miljøer,
samarbeidspartnere og beslutningstakere
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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.
Slik skal Osloregionens Europakontor bidra til at medlemmene bruker europeisk samarbeid for å finne gode svar på sine
samfunnsutfordringer.
Inkluderende samfunn

Det grønne skiftet

Forskning, innovasjon, digitalisering samt by– og regionalutvikling er forutsetninger for innsatsen.
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Mål 1: Økt deltakelse
I 2018 har Europakontoret bidratt til å koble medlemmene til en rekke europeiske samarbeidsflater som gir mulighet for
utvikling regionalt og lokalt.Vi har bidratt til å utvikle og promotere flere EU-finansierte prosjekter sammen med medlemmene, innen områder som utdanning, helse, miljø og kulturarv.
Like viktig som EU-finansiering til prosjekter, er gode og konstruktive møter mellom fagfolk og policy-utviklere som deler
den samme interessen for å oppnå gode resultater på sitt felt.Vi har lagt til rette for skreddersydde møter mellom aktører
innen ulike fagområder og veiledere fra virkemiddelapparatet for blant andre Horisont 2020, Erasmus+ og Kreativt Europa.
I 2018 har vi arrangert partnerkoblingsaktiviteter, såkalte matchmakings- eller brokerage-events, på områder som kulturarv
og teknologi, transport og energi. I 2018 la kontoret til rette for 12 møter og prosjektverksteder i samarbeid med medlemmer og virkemiddelapparat.
Særlig vellykket er det å samle ulike aktører innen samme felt og geografi, og teste ut EUs virkemidler opp mot konkrete
ideer, slik vi gjorde i samarbeid med Hedmark fylkeskommune på digitaliseringsfeltet i mai, og på kulturfeltet juni 2018.
Gjennom 2018 har Europakontoret sammen med et nasjonalt nettverk av fylkeskommuner og regionkontorer bidratt til å
vurdere norsk deltakelse i de nye programmene Europakommisjonen foreslår i EUs neste langtidsbudsjett.

Aktiviteter og måloppnåelse i 2018
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I 2018 har det vært fire styremøter og fire kontaktgruppemøter, inkludert en felles samling på OsloMet i januar 2018. Her
var hensikten blant annet å finne gode koblinger mellom medlemmer i EU-finansierte forskning- og innovasjonsprosjekter.
Handlingsplanen 2018/19 er supplert med til sammen 155 konkrete bestillinger fra medlemmene.Ved utgangen av 2018
var 55 av disse oppdragene gjennomført og ferdigstilt, mens de resterende tas med videre sammen med nye bestillinger for
2019/2020.
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Prosjekter som har mottatt midler/vurdert over terskelverdi
Prosjekt
ECOINSIDE 2 sol – bygg og restressurser

Program
Interreg

History and its effects on today´s youth, Erasmus +
Greåker videregående skole
Pursuits,
transportplanlegging i storbyområder
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OREs rolle

Medlem

Veiledning og profilering

Akershus fylkeskommune,
Hedmark fylkeskommune

Partnersøk og veiledning

Østfold fylkeskommune

Bærekraftige mål i Buskerud og Flandern, og nye Viken
Buskerud vil implementere FNs bærekraftmål i fylkeskommunen. De samme målene skal ligge til grunn for organiseringen av fremtidige Viken fylkeskommune. I den sammenheng ønsket Buskerud fylkeskommune erfaringsutveksling med andre regioner som er i gang med tilsvarende arbeid.
Under European Week of Regions and Cities 2018 arrangerte Europakontoret derfor et møte mellom representanter fra Buskerud fylkeskommune og Flandern-regionen, hvor delegasjonen fra Norge fikk kjennskap til
Flanderns arbeid med bærekraftmålene. Flandern presenterte blant annet et OECD-prosjekt som de hentet mye
kunnskap fra.
Møtet ble en første start på videre samarbeid. Buskerud vedtok å ta del i OECD-prosjektet, men på vegne av
den nye Viken fylkeskommune. Viken fylkeskommune vil bidra med sitt pilotprosjekt for implementering av
bærekraftsmål nr. 17 når de besøker OECDs hovedkontor i Paris i mars 2019. I tillegg skal den nye fylkeskommunen delta i erfaringsutvekslinger, idéverksteder og tour de table-seanser sammen med representanter fra andre
regioner og byer, nasjonale myndigheter, internasjonale organisasjoner og privat næringsliv.

Horisont 2020 Veiledning, partnerkobling Akershus fylkeskommune,
Oslo kommune

A territorial approach to the Sustainable
Development Goals: A role for cities and OECD
regions to leave no one behind

Veiledning, partnerkobling Buskerud

Age Friendly Cities

ESPON

Veiledning og profilering

Verdensaarv i utdanning,
Rjukan ungdomsskole

Erasmus+

Veiledning

Oslo kommune

Tinn kommune
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Bærum og Leuven i klimaklokt partnerskap
I januar 2018 ble Bærum kommune medlem i Osloregionens Europakontor. Bærum har mål om å bli en klimaklok kommune
i 2020, og kutte 40 % av klimagassutslippene innen 2030. Gjennom sitt medlemskap ønsker Bærum kommune blant annet
bistand med å knytte kontakt med andre byer og kommuner som har lignende mål.
Vi fant en god match for Bærum i den flamske kommunen Leuven, som i 2018 ble premiert med European Green Leaf for
sitt klimaarbeid. Leuven har mange likhetstrekk med Bærum; kort avstand til hovedstaden og en ambisiøs klimapolitikk.
Leuven 2030 er overskriften på et initiativ som skal engasjere og involvere befolkningen og private aktører i klimapolitikken.
Her er den politiske linjen i all hovedsak bestemt av befolkningen, og det gjør Leuven 2030 til et unikt grasrotprosjekt.
Bærum ønsker å øke sin egen befolknings politiske deltagelse og ville lære av Leuven. Årsmøtet 2018 ble begynnelsen på
et samarbeid mellom de to kommunene.

Utslippsfrie byggeplasser i Oslo og Brussel?
20.000 tonn CO2 og 5,1 tonn NOx slippes ut fra norske byggeplasser årlig.
Oslo kommune er europeisk miljøhovedstad i 2019, og vil vise fram sitt
banebrytende arbeid for å få ned disse utslippene. Sammen med Nasjonalt
program for leverandørutvikling besøkte Osloregionens Europakontor i november 2018 Brussel-regionens samferdselsminister Pascal Smet for å fortelle
om hvordan dialog med leverandører i forkant av offentlige anskaffelser kan
gi byggeplasser med mindre utslipp. Blir Brussel neste by ut med utslippsfrie
byggeplasser?
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Europeisk kulturarv på kartet i 2018
2018 var Det europeiske året for kulturarv. Dette ble markert i Norge og resten av Europa med mål om at
flest mulig skal utforske, verdsette og reflektere over en rik og mangfoldig europeisk kulturarv. I samarbeid
med medlemmene brukte Osloregionens Europakontor året til gjøre kulturarv fra Osloregionen synlig i Europa, og Europas kulturarv synlig i Osloregionen. Enkelte medlemmer som Akershus og Østfold fattet ekstra
interesse for markering av året.
Akershus valgte å løfte fram Hollendertiden og kulturmøter gjennom handel og sjøfart i perioden 1550-1750
mellom Son og Europa. De som jobber med formidling av kulturminner i Akershus fylkeskommune fikk hjelp til
å sette de gode ideene inn i en europeisk kontekst. I april 2018 var formidlingsgruppa på studiebesøk i Brussel,
hvor de fikk møte potensielle europeiske partnere og gode rådgivere for EU-finansiering. Å jobbe internasjonalt øker også synligheten hjemme. Fagfolkene i kulturminneseksjonen i Akershus bidro med innlegg om spor av
Europa i Son på Kulturvernkonferansen 2018, som en del av Det europeiske kulturarvårets offisielle arrangement i Norge.
Østfoldmuseene valgte å markere spor av Europa i Østfold med arrangementer hver måned gjennom hele
året. En av de siste markeringene i året foregikk søndag 11. november på Krigskirkegården i Fredrikstad, nøyaktig 100 år etter at første verdenskrig ble avsluttet, 11. november klokken 11.00 i 1918. På Krigskirkegården fra
1789 ligger utenlandske krigsofre, byborgere og kommandanter side om side (bildet til venstre). Dagen var en
felles europeisk minnedag for de falne under første verdenskrig. Overalt i Europa ble dagen markert, også som
en del av Det europeiske kulturarvåret 2018.

Foto: Hilde Marthinsen, Østfoldmuseene
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Mål 2: Økt kompetanse

Osloregionens Europakontor har som mål å bidra til økt
kompetanseheving om relevant politikk- og regelverksutvikling i EU.
2018 har vært et år hvor kontoret har formidlet målrettet
informasjon om hvilke muligheter som finnes for regionalt
europeisk samarbeid og 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 vi formidlet gjennom nyhetsartikler, sosiale medier og policynotater.
Vi har organisert tematiske seminarer og skreddersydd til
sammen 15 studiebesøk fra 10 medlemmer. Vi har også holdt
en rekke foredrag for medlemmer og samarbeidspartnere. I
tillegg har vi gjennom hospitantordningen lagt til rette for
faglig kompetanseheving for ansatte hos medlemmene, som
har tilbrakt en periode i Brussel. I 2018 hadde vi 5 hospitanter fra 2 medlemmer. Til sist har vi også benyttet kontaktgruppemøter, årsmøtet og andre møter til faglig oppdatering
på aktuelle og relevante politikkområder i EU.
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Hospitanter 2018

Hospitant i Brussel: Søk hospitering!

Hospitant

Medlem

Tidsrom

Tema

Pål Arne Sommernes

Oslo kommune, Byrådsavdeling
for byutvikling
Oslo kommune, Byrådslederens kontor
Oslo kommune,Vann- og
avløpsetaten
OsloMet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale
studier
Oslo kommune, Byrådsavdeling
for kultur, idrett og frivillighet

12. - 26. mars

Metropolitan areas og urban planning

21. mai - 1. juni

Kommunikasjon og profilering

3. - 21. september
1. - 11. oktober

Digitalisering og innovasjon i det offentlige tjenestetilbudet
Europeisk lærerutdanning innen kunst og
håndverk

8. - 18. oktober

Offentlig støtte og tilskuddsordninger

Ruth Kristina Breivik
Anne-Marthe Hellgren
Samira Jamouchi

Vibeke Woldseth

Spesialkonsulent i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, Anne-Marthe Hellgren, jobber til daglig med
kundeinformasjon, klagesaksbehandling og etatens nettsider. Hun har også vært prosjektleder for digitalisering i kundeseksjonen. Hospitanten hadde høsten 2018 tre travle og innholdsrike uker i Brussel, hvor
målet var å lære mer om hvordan ulike offentlige institusjoner innhenter og bruker kundeinformasjon. I
løpet av oppholdet knyttet hun blant annet nyttige kontakter med forskningsinstitusjonen Wetsus, to ulike
vannverk og den internasjonale organisasjonen Aqua Publica, et nettverk for aktører innen offentlig vannstyring. I tillegg møtte hun miljøråden ved Norges delegasjon til EU, og deltok på en rekke seminarer.
Etter hospitantoppholdet sitter Hellgren igjen med ny kunnskap og bedre forståelse for hvordan Norge er
knyttet til EU og hvilke muligheter som gis gjennom EØS-avtalen. –Det å knytte nettverk med potensielle
europeiske samarbeidspartnere innen vann og avløp, har også vært viktig, sier hospitanten.

Mange på besøk i 2018
I 2018 tok vi godt i mot en rekke
besøk fra ulikt hold, utenom
regulære studiebesøk (s. 28):
Ringerike vgs., Malakoff vgs.,
Mysen vgs. (bildet), Ajer ungdomsskole, Skolelederforbundet
Østfold fk., Høgskolen i Østfold,
Høgskolen i Innlandet, Bærum
ungdomsråd og SINTEF
Byggforsk var blant mange som
besøkte oss i 2018.
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Studiebesøk hos Osloregionens Europakontor 2018
Studiebesøk 2018

28

Osloregionens Europakontor har i 2018 hatt totalt 15 studiebesøk fordelt på 10 medlemmer. Norges forhold til EU er et gjennomgående tema, som var tilfelle for formannskapet i Stange kommune
som tok turen til Brussel for å øke kunnskapen om det europeiske samarbeidet.

Studiegruppe

Medlem

Tidsrom

Tema

Buskerud fylkestingsutvalg

Buskerud fylkeskommune

15.-17. januar

EU/EØS

Formidlingsgruppa for kulturminnevern
Romerike Trainee

Akershus fylkeskommune

16.-18. mars

Kulturarv

Skedsmo kommune

18.- 20. mars

Norges forhold til EU

EU kompetanseprogram

Vestfold fylkeskommune

23.- 24. mars

Byrådsavd. for eldre, helse og
sosiale tjenester

Oslo kommune

25.- 27. mars

EU/EØS og EU-programmene
Barnevern og barns rettigheter

Utdanningsavd. og rektorer vgs.

Buskerud fylkeskommune

2.- 4. mai

Erasmus+

Internasjonal seksjon

Akershus fylkeskommune

7.- . mai

Fakultet for helse- og
sosialvitenskap
Formannskapet

Universitetet i Sørøst-Norge 25.-26. juni
Stange kommune

3.- 5. september

EUs langtidsbudsjett og programperiode 2021-2027
EU-programmene og prosjektutvikling
EU/EØS

Regionalenheten

Oppland fylkeskommune

6.- 7. september

Regionrådet i Hallingdal

Buskerud fylkeskommune

Erasmus+ kompetansehevingsprogram
Demokratigruppa

Østfold fylkeskommune
Skedsmo kommune

12.-14. september
19.- 21. september
1.- 2. oktober

Mulighetsriket –
Østfoldambassadørene
Forskningsadministrativ ledelse

Østfold fylkeskommune

18.- 19. oktober

Norges forhold til EU

OsloMet

8.- 9. november

H2020 og Horizon Europe

EU-programmene, samferdsel
EU/EØS
Erasmus+
EU og demokrati

Vi har også hatt besøk med temaer knyttet til spesifikke politikkområder, som da Regionalenheten i
Oppland fylkeskommune lærte om EUs distriktspolitikk og internasjonale klimaavtaler. Gruppen fikk
treffe miljøråden ved Norges delegasjon til EU og lære mer om Norges forpliktelser. Samtidig lærte
de om Brussel bys mobilitetsplan og traff samferdselsminister for Brussel-regionen Pascal Smet. Her
utvekslet de erfaringer og hentet inspirasjon til sitt arbeid hjemme.

Internasjonalt samarbeid som suksessfaktor
Osloregionens Europakontor arrangerte 23. januar en workshop i Oslo i samarbeid med Østlandssamarbeidet, hvor fylker, kommuner og forskere på Østlandet delte sine erfaringer med internasjonalt arbeid som verktøy for å nå mål innen utdanningsfrafall, transport og klima. Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli, innledet seminaret med å slå fast at «oppdraget er likt for oss alle: vi skal skape
bærekraftige samfunn som det er godt å leve i. EU og EØS gir oss mulighet til å finne gode løsninger
gjennom å prøve ut og lære av de beste». Kristin Halvorsen fra Cicero var blant foredragsholderne.

Lynkurs i EU/EØS!
I 2018 arrangerte Osloregionens Europakontor, i samarbeid med de norske regionskontorene og KS,
«Lynkurs i EU/EØS» for tredje gang, hvor rundt 90 folkevalgte og ledere i administrasjon fra norske
kommuner og fylkeskommuner besøkte Brussel for å bli kjent med EU, EFTA og EØS. Formålet med
lynkurset var å synliggjøre hvordan EU påvirker Norge på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Norske
kommuner og fylkeskommuner påvirkes, både direkte og indirekte, av EU, EØS og EFTA. Bevissthet
om disse påvirkningene er viktig for at lokale og regionale aktører skal kunne håndtere utfordringer
og benytte seg av muligheter på best mulig måte.
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Praktikanter
I 2018 har Osloregionens Europakontor hatt to praktikanter – Lise Eide Risanger fra OsloMet - storbyuniversitetet og Fairuz Mroueh fra Universitetet i Sørøst-Norge. Lise gjorde ferdig sin bachelorgrad i medier
og kommunikasjon samtidig som hun tilbrakte sitt siste semester på kontoret i Brussel.

“Å ha praksis ved Osloregionens Europakontor var både spennende og lærerikt. I løpet av seks måneder
ved kontoret utviklet jeg meg faglig, samtidig som jeg lærte mye om EU og EØS. Arbeidsoppgavene var varierte og utfordrende, og jeg fikk svært god oppfølging underveis. Miljøet var også alle tiders – bedre kolleger
skal man lete lenge etter. Jeg er utrolig takknemlig for at jeg fikk være praktikant hos ORE”, forteller Lise.
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Foto: Universtietet i Sørøst-Norge
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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. I tillegg til en EU-rådgiver, har kontoret hatt praktikanter med hovedansvar for å formidle og kommunisere gjennom ulike kommunikasjonsplattformer.
Hjemmesiden er en viktig informasjonskanal og et arkiv der alle artikler blir publisert og lagret. Informasjon om ulike
arrangementer blir publisert i vår kalender. Målet er at nettsiden skal fungere som et besøkssted der våre medlemmer
til enhver tid kan lese nyheter samt finne annen relevant informasjon. I 2018 ble nettsidene omstrukturert slik at fanene
med våre innsatsområder er tilpasset den nye strategien.
Vi legger mye arbeid i elektroniske nyhetsbrev. 2018 har vi hatt en stabil frekvens med 16 utsendte nyhetsbrev.Vi får
stadig flere lesere, og har nå 482 mottakere med en økende stabil åpningsrate på omkring 40 prosent.Vi har en økning
i antall lesere, samtidig som åpningsraten har økt i gjennomsnitt fra 30 til 40 prosent. I tillegg kommuniseres nyhetene i
sosiale medier med god respons. Det er alltid rom for forbedring, og vi har som mål i 2019 å nå enda flere lesere.
I 2018 ble det utarbeidet en ny strategi for kontorets sosiale medier, og vi er nå til stede på Facebook, Twitter, Instagram
og LinkedIn. Sosiale medier er et viktig 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. Målgruppen for innleggene er medlemmene og relevante aktører i Brussel. Her legges det kontinuerlig ut lenker til aktuelle
saker, rapporter, nyhetsbrev, invitasjoner og egne nyhetssaker. Målet for innholdet som legges ut, er hovedsakelig å få økt
synlighet, øke medlemmenes kompetanse og dra trafikk til nettsiden vår. Facebook-siden har god respons, og i 2018 har
vi fått i overkant av 300 nye følgere.Ved utgangen av 2018 hadde vi ca. 1060 følgere.
Siden kontoret opprettet en egen Twitter-konto, har vi opparbeidet oss en aktiv profil.Vi har nå 320 følgere, en dobling
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.
I 2018 opprettet kontoret 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 220 følgere, og vi vil jobbe aktivt i det
kommende året for å nå ut til flere. I tillegg opprettet vi en egen LinkedIn-konto for kontoret, hvor vi hovedsakelig legger ut stillingsannonser, arrangementer og fagstoff som er spesielt relevant for vårt nettverk.
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Mål 3: Økt synlighet
I 2018 har Europakontoret skapt arenaer der medlemmene kan synliggjøre sine prosjekter og delta i sentrale
europeiske nettverk. Et eksempel er seminaret om aldersvennlige byer under European Week of Regions and Cities,
hvor Oslo viste frem sine planer og tiltak for å skape et mer aldersvennlig samfunn. Representanter fra en rekke
andre byer, Europakommisjonen og nettverket AGE Platform Europe deltok også.
Under EUs Green Week var vi medarrangører for seminaret «Green cities for a greener future», i samarbeid med
nettverket for europeiske miljøhovedsteder og Europakommisjonen. Her fikk Oslo vist frem ulike tiltak for å skape
en grønnere by, og man utvekslet erfaringer med andre europeiske byer. I tillegg skapte vi arenaer der medlemmene
kan synliggjøre resultater fra sine EU/EØS-finansierte prosjekter i Brussel. Eksempler på disse er avslutningskonferanse for ESPON-prosjektet SPIMA på Norges hus, og lansering av OECD-studie i samarbeid med Akershus og
Østfold i juni 2018.

Osloregionen - en synlig region

Å arbeide for at medlemmene våre fremstår som attraktive samarbeidspartnere, prioriteres høyt. Nettverksbygging
i EU-miljøet 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 2018 ledet en arbeidsgruppe for energi i forsknings- og
innovasjonsnettverket ERRIN.
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.
Det europeiske kulturarvåret har vært en flittig brukt knagg for å markere Osloregionen i Europa, og især med
arrangementet Cultural Heritech@Norway House 12. desember 2018.
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Cultural Heritech @Norway House
Med arrangementet CulturalHeritech den 12. desember feiret vi Osloregionens Edvard Munch, europeisk kulturarv, og nye digitale opplevelser. Spillutviklere, kulturarbeidere og filmskapere fra Osloregionen viste fram sine
beste arbeider og uferdige arbeidsskisser foran et engasjert publikum av europeiske kulturaktører og EU-representanter.
Her ble vi kjent med gamle klassikere i nye formater, som Hans Børli-poesi i VR, Peer Gynt som dataspill, Edvard
Munchs avatar skapt gjennom kunstig intelligens, og en mengde andre eksempler på kulturarv som formidles gjennom ny teknologi. Til sammen 60 håndplukkede deltakere fikk teste en rekke installasjoner, ikke bare med opphav
fra Osloregionen, men også fra Berlin, Brussel, London, Flandern og Region Gävleborg i Sverige.
Den norske ambassaden, Hedmark fylkeskommune, Hamarregionen regionråd, Munchmuseet og Osloregionens
Europakontor samarbeidet om arrangementet i den hensikt å vise fram Osloregionens fremste miljøer, og koble
disse til europeiske miljøer og finansieringsmuligheter. – Det digitale skiftet påvirker også kultursektoren. Da er
det lurt å tenke nytt rundt det å skape nye og kreative møteplasser, sa Norges ambassadør Ingrid Schulerud under
åpningen.
Maciej Hofman fra Europakommisjonen var kunnskapsrik og engasjert moderator og sparringspartner for innledere og publikum gjennom dagen. Arrangementet ble et fruktbart og underholdende møte mellom teknologi og
kultur – hvor kultur- og teknologikrefter knyttet verdifull kontakt med likesinnede i EU og Europa. I kjølvannet av
konferansen har vi notert at deltakerne i ulike samarbeidskonstellasjoner har levert to Kreativt Europa-søknader
og en Horisont 2020-søknad. Fortsettelse følger!
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European Week of Regions and Cities (EWRC)
Den 8.-11. oktober ble European Week of Regions and Cities (EWRC) – den største konferansen i verden for
regional og lokal utvikling – arrangert for 16. gang. Årets tema var EUs samhørighetspolitikk etter 2020 og ca. 40
personer fra vår region deltok på arrangementer i regi av EWRC.
Osloregionens Europakontor var medarrangør av tre ulike offisielle EWRC-arrangement:
• Cultural Heritage: Worth the investment? i samarbeid med Norges delegasjon til EU, FMO og Europakommisjonen
• Powering Europe: Capital Cities and Regions delivering growth post 2020 i regi av Capital Cities and Regions network
• Cross-Border Cooperation to accelerate the deployment of alternative fuels i samarbeid med Akershus fylkeskommune og hydrogennettverket Hyer
I tillegg var kontoret medarrangør av seminaret «RegioNor» hvor medlemmer og deltakere fikk en skreddersydd
introduksjon til EWRC på Norway House. Ellers arrangerte vi seminaret «Age-friendly developments in the Nordic
region and EU» hvor Oslo kommune fikk profilert sine tiltak for å skape en mer aldersvennlig by. Vi arrangerte også
seminaret «Regions and Cities for Youth» i samarbeid med blant andre Småland Blekinge Halland på Serbias delegasjon til EU. Kontoret var også vertskap da Hedmark fylkeskommune arrangerte workshop om grensekryssende
samarbeid.
Medlemmene våre viste stort engasjement og entusiasme under årets EWRC. 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 2018
I forkant av årsmøtet den 1. juni hadde ORE et fagseminar hvor både finansråd Bjarne Stakkestad og kommunal- og regionalråd Eivind Lorentzen fra Norges delegasjon til EU holdt innlegg om EUs nye forslag til langtidsbudsjett. OREs medlemmer fikk
også en gjennomgang av EUs nye personvernregler – GDPR – av IKT-råd Trond Helge Baardsen ved Norges delegasjon til EU
og en representant fra Europakommisjonens DG JUSTICE. Disse trådte i kraft den 25. mai i EU og er nå til behandling i EØSkomiteen.
Blant viktige saker på agendaen var godkjenning av Oppegård kommune som nytt medlem, og valg av Anne-Marte Kolbjørnhus,
gruppeleder for Arbeiderpartiet i Oppland fylkeskommune, som ny leder for styret.
Dagen før årsmøtet besøkte delegatene også den belgiske byen Leuven for å høre om deres tiltak og planer for å bli en klimanøytral by. Leuven er sammen med den svenske byen Växjö i 2018 utnevnt til European Green Leaf Award av EU, en pris som
gis hvert år til en mindre europeisk by for sine klima- og miljøtiltak.
Med strategien Leuven2030 har byen samlet en rekke aktører innen privat og offentlig sektor for å bli karbonnøytral innen
2030. Varaordfører i Leuven, Mohamed Ridouani, møtte delegasjonen fra Osloregionen i Leuvens tidligere industriområde hvor
også Stella Artois i sin tid brygget øl, men som nå er blitt til et boligområde med grøntområder.
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Styret frem til årsmøtet 1. juni 2018
Akershus fylkeskommune, Anette Solli, styreleder (2016-2018)
Vara: Telemark fylkeskommune, Hans Edvard Askjer
Oslo kommune, Marte Ingul, nestleder (2016-2018)
Vara: Oslo kommune, Erna Ansnes
Østfold fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen (2016-2018)
Vara: Oppland fylkeskommune, Aud Hove
Ringsaker kommune, Anita Ihle Steen (2016-2018)
Vara: Kongsberg kommune, Kari Anne Sand
Vestfold fylkeskommune, Rune Hogsnes (2015-2017)
Vara: Drammen kommune, Tore Opdal Hansen
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, Pål Augestad

Styret valgt på årsmøtet 1. juni 2018

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

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

OsloMet -storbyuniversitetet, Anne Ullmann (2017-2019)

Kontaktgruppen
Akershus fylkeskommune:
Rune Bakkevoll

Lillehammer kommune:
Nanna Egidius

Bærum kommune
Anne Margrethe Lindseth og Øyvind Moberg Wee

Løten kommune:
Tollef Imsdalen

Buskerud fylkeskommune:
Trond Myrland

Oppland fylkeskommune:
Turid Wulff Knutsen og Trond Carlsen

Drammen kommune:
Steinar Valset

Oslo kommune:
Erna Ansnes og Mari Røsten

Flesberg kommune:
Jon Gj. Pedersen

Ringsaker kommune:
Anne Kari Thorsrud

Hamar kommune:
Miguel da Luz og Svein Frydenlund

Skedsmo kommune:
Martine Matre Bonarjee

Hamarregionen:
Fredrik Skjæret

Stange kommune:
Liv Ingrid Vasaasen

Hedmark fylkeskommune:
Rannveig Finsveen

Telemark fylkeskommune:
Vibeke Jakobsen og Dawn Marie Syvertsen

OsloMet - storbyuniversitetet:
Vibeke Helén Moe og Irene Svarteng

Tinn kommune:
Rune Lødøen og Rune Engeholt

Universitetet i Sørøst-Norge:
Siri Svanemyr Eriksen

Vestfold fylkeskommune:
Karen Anne Kjendlie og Per Jørgen Olafsen

Kongsberg kommune:
Ingar Vaskinn

Østfold fylkeskommune:
Thomas André Hansen

Kongsbergregionen:
Håvard Fossbakken

Øvre-Eiker kommune:
Elisabeth Enzinger Søhoel

Vara: Universitetet i Sørøst-Norge, Pål Augestad

Hedmark fylkeskommune, Aasa Gjestvang (2017-2019)

Vara:Vestfold fylkeskommune, Kåre Pettersen

Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten (2017-2019)

Revisor
Hilde Sletteberg, Christiana Revision

Vara: Drammen kommune, Tore Opdal Hansen
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Foto: Visit Oslo/Thomas Johannessen
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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 balansedagen, 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 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.
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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
Postadresse Oslo:
Fylkesadministrasjonen, Akershus fylkeskommune
Pb 1200 Sentrum, 0107 Oslo

www.osloregion.org

