
 
 
 

 
 

 
 



 
                 

 

 
 

 
1. Sammendrag 

Stavangerregionens Europakontor (SrE) ble opprettet høsten 1993 og er et samarbeid mellom 26 
partnere fra offentlig sektor, kunnskapsmiljøer og næringsliv i Rogaland. Gjennom tilstedeværelse 
i Brussel er regionen i nærhet av EUs beslutningsmekanismer, og kan følge relevante fagområder 
på nært hold. SrE sikrer et bredt kontaktnett av offentlige og private aktører på europeisk, 
nasjonalt og regionalt nivå. 
 
SrEs oppdrag er å bidra til regional utvikling ved å bruke de mulighetene som EU og Europa 
bringer. Dette skal gjøres med utgangspunkt i regionens styrker og utfordringer, og SrE skal først 
og fremst legge til rette for strategiske satsninger som involverer offentlig sektor, FoU og 
næringsliv. 

SrE sitt arbeid er forankret i Strategi for Stavangerregionens Europakontor 2013-2020, som tar 
utgangspunkt i Strategisk næringsplan for regionen. For å tydeliggjøre oppdraget til SrE, er det 
overordnede målet delt inn i fire delmål: 

 

1. Rammevilkår – SrE skal bidra til økt EU/EØS-kompetanse i regionen 

2. Læring og prosjekt – SrE skal bidra til bedre tjenester og produkter i regionen 

3. Profilering og interesser – SrE skal bidra til å gjøre Stavangerregionen kjent som en attraktiv 
bo-, arbeids-, og investeringsregion. 

4. SrE skal være et bærekraftig kunnskaps- og kompetansesenter for regionen 

 
 
Aktivitetene for 2013 er dessuten forankret i Handlingsplan for 2013. Hensikten med 
handlingsplanen er å tydeliggjøre prioriteringer og innsatsområder, og dermed bidra til 
forutsigbarhet og tydelighet i forhold til måloppnåelse.   

SrE har i 2013 levert studieprogram for medlemmene, informert om relevante EU-saker og om 
finansierings- og prosjektmuligheter ved lanseringen av de nye EU-programmene. SrE har deltatt i 
Open Days, organisert to delegasjonsreiser til Stavangerregionen for EUs DG Energy, samt 
involvert partnerne i nettverk som EUROCITIES og strategiske satsninger omkring Smart Cities og 
EUs innovasjonsplattform for sunn og aktiv aldring. SrE har hatt god kontakt med norske 
myndigheter og andre norske regionskontor, eksempelvis gjennom Utenriksdepartementets 
initiativ for tidlig varsling av EØS-saker. I 2013 er det gjennomført generalforsamling, to 
styremøter og fem arbeidsgruppemøter. Direktøren har gjennomført åtte hjemmebesøk. 
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2. Innledning 
2013 har vært et år med høy aktivitet og dessuten det første hele året i drift i ny 
organisasjonsform som forening. Stavangerregionens Europakontor (SrE) har i tillegg til normal 
drift flyttet til nye kontorlokaler, ansatt en ny seniorrådgiver og markert de første 20 årene i 
Brussel.  

20-årsmarkeringen var et stort løft for et lite kontor. Arrangementet ble en suksess, takket være 
bidrag fra partnerne, både økonomisk, praktisk og idemessig. Det gode samarbeidet med SrEs 
partnere, ikke minst gjennom arbeidsgruppen, utgjør ryggraden i arbeidet. Dette reflekteres også i 
den enstemmige styrebeslutningen om å synliggjøre arbeidsgruppen som et formelt organ i 
vedtektene.  

I 2013 har SrE arbeidet etter sin første handlingsplan. Dette har bidratt til å strukturere arbeidet, 
samt tydeliggjøre resultatene fra virksomheten i året som gikk. Europanettverket ble opprettet i 
2013 for å etablere tettere gjensidig dialog med samtlige partnere bak SrE. Ønsket er at samtlige 
partnere skal oppleve nærhet til kontoret, og dermed sikre et enda tettere samarbeid i årene som 
kommer. 

 

3. Politisk bakgrunn for Europaarbeidet i 2013 
EU i krise 
EUs dagsorden utgjør bakteppet for Stavangerregionens Europakontor sitt arbeid. EU har også i 
2013 vært preget av krisen. I løpet av året har EU-landene tatt grep for å hjelpe de gjeldtyngede 
landene, og kommet langt i å etablere en bankunion som et ledd i forebygging av en ny 
finanskrise. Det er fortsatt betydelig arbeidsledighet i flere av landene, i tillegg til sosial nød og uro 
blant innbyggerne. Dette har bl.a. gitt seg utslag i EU-skeptiske og til dels fremmedfiendtlige 
partier. Samtidig har EU-maskineriet arbeidet på spreng innenfor rammen av EUs vekststrategi 
Europa 2020, for å snu trenden med negativ vekst og økonomisk stagnasjon.  
 
Samfunnsutfordringer skal løses i partnerskap 
EU har blant annet lansert innovasjonspartnerskap på sentrale områder som klima/energi og 
demografi/helse. Her bringes triple helix aktører sammen for å finne smarte, kostnadseffektive 
løsninger på samfunnsutfordringer som også bidrar til vekst og sysselsetting – Smart Cities og EUs 
innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) er stikkord her. Også EUs nye program 
for forskning og innovasjon, Horisont 2020, er i økende grad rettet mot samfunnsutfordringer. 
Programmet er dermed blitt mer relevant for næringslivet og offentlig sektor, ved siden av 
forskningsmiljøene.  
 
Business as usual 
Til tross for lange forhandlinger om EUs langtidsbudsjett 2014-2020, ble også EUs nye 
programperiode 2014-2020 vedtatt til slutt og de forskjellige programmene lansert i løpet av 
høsten 2013. Videre innledet EU forhandlinger med USA om en omfattende handels- og 
investeringsavtale i året som gikk, samt forberedte lanseringen av EUs nye 
klima/energirammeverk 2030 som ble lansert på nyåret 2014. For øvrig har EU fortsatt arbeidet 
med å skape et reelt indre marked, bl. a innenfor sentrale området som energi, transport, og 
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innovasjon. Og i 2013 stod innovasjonspolitikk og digitalisering på dagsorden til et EU-toppmøte – 
for første gang i historien.  

 

Norge og EØS 

I 2013 fikk Norge ny regjering som varslet en mer aktiv Europapolitikk. Et av grepene fra 
regjeringens side var å oppnevne Vidar Helgesen som Europaminister. Utenriksdepartementet 
(UD) opprettet også en arbeidsgruppe for tidlig varsling av EØS-saker der regionskontorene og 
arbeidslivets parter inngår. På initiativ fra Stavangerregionens Europakontor, møtte Helgesen 
regionskontorene under sitt første offisielle Brussel-besøk.  

Når det gjelder Norges forhold til EU og EØS, har 2013 vært et rolig år. Etter litt turbulens året før i 
forbindelse med ostetollen, har regjeringen Solberg med EU-minister Helgesen i spissen, gått 
offensivt ut og signalisert samarbeidsvilje omkring post- og datalagringsdirektiv, samt avvikling av 
ostetollen. Som kjent må et flertall i Stortinget slutte seg til dette standpunktet før det blir realitet. 

Fra 1. januar 2014 ble Latvia ble det 18. landet i eurosonen og restriksjonene for borgere fra 
Romania og Bulgaria til å bevege seg fritt innenfor EØS, opphevet. Den 1. juli ble Kroatias EUs 28. 
medlemsland, og kommer i løpet av 2014 til å innlemmes i EØS. Det har dessuten gått rykter om at 
EU, mot Norges ønske, vil ha mikrostater som San Marino, Monaco og Andorra inn i EØS. Dette 
skal EU nå ha gått tilbake på. Til tross for et norsk etterslep med hensyn til innføring av EØS-
relevante rettsakter, betegnes forholdet mellom Norge og EU som uproblematisk og godt.  
 

 

4. Partnere   
 
Partnerne finansierer driften av Stavangerregionens Europakontor ved årlige bidrag som er 
fastsatt etter vedtatte regler. Partnerne har inngått gjensidig forpliktende avtale om drift for 
perioden juli 2008-juni 2012 samt juli 2012- juni 2016. 
 
 
I 2013 var følgende aktører partnere i SrE: 
 
FoU IRIS, Universitetet i Stavanger, Høgskolen 

Stord/Haugesund 
 
Offentlig 

Greater Stavanger med 15 kommuner, Rogaland 
fylkeskommune, Haugaland vekst med 4 kommuner, 
Eigersund kommune 

Næringsliv Lyse Energi AS, Stavanger-regionen Havn IKS 
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5. Stavangerregionens Europakontors organer  
 
Styret i SrE har hatt to møter i 2013. Arbeidsgruppen for SrE har hatt fem møter i 2013.  
Arbeidsgruppen ble også ved styrevedtak inkorporert i vedtektene som et formelt organ i SrE.  
 

Representanter i styret for foreningen Stavangerregionens Europakontor (2013): 

 

Greater Stavanger - leder Christine Sagen Helgø  
      Greater Stavanger Stanley Wirak  

Greater Stavanger Ole Ueland  

Greater Stavanger Bjørn Kahrs  

Greater Stavanger Frode Fjeldsbø 

Greater Stavanger Cecilie Bjelland 

Rogaland fylkeskommune Terje Halleland 

Rogaland fylkeskommune Andreas Bjelland Eriksen 

Eigersund kommune Leif Erik Egaas 

Haugaland Vekst Petter Steen 

Haugaland Vekst Kyrre Lindanger 

Høgskolen Stord/Haugesund Liv Reidun Grimstvedt 

Universitetet i Stavanger Marit Boyesen 

IRIS (observatør) Anna Aabø/Ole Ringdal 

Lyse Energi AS (observatør) Ivar Rusdal  

Stavanger-regionen havn IKS (observatør) Finn Olsen/Merete Eik 

 

Representanter i arbeidsgruppen 2013 

 

Direktør i SrE - leder Heidi Kristina Jakobsen 

Greater Stavanger Nina Othilie Høiland 

Greater Stavanger Anna-Marie Antonius 

Greater Stavanger Elin Wetaas de Jara 

Rogaland fylkeskommune Geir Sør-Reime 

Eigersund kommune Ketil Helgevold  
 Haugaland vekst Tormod Karlsen  
 Høgskolen Stord/Haugesund Hallstein Madsen  
 

Universitetet i Stavanger /IRIS Troels Jacobsen/Kyrre Aas 

Lyse Energi AS Herbjørn Tjeltveit  
 Stavanger-regionen havn IKS  David Ottesen  
 Sekretariat SrE - sekretær Tone Grindland Gustafsson 

 
 

5  Årsrapport 2013 
 



 
                 

 

 
 

 
6. Strategisk grunnlag 
 
SrEs oppdrag er å bidra til regional utvikling ved å bruke de mulighetene som EU og Europa 
bringer. Dette skal gjøres med utgangspunkt i regionens styrker og utfordringer, og SrE skal først 
og fremst legge til rette for strategiske satsninger som involverer offentlig sektor, FoU og 
næringsliv. 
 
SrE sitt arbeid er forankret i Strategi for Stavangerregionens Europakontor 2013-2020, som tar 
utgangspunkt i Strategisk næringsplan for regionen. For å tydeliggjøre oppdrag til SrE, er det 
overordnede målet om å bidra til regional utvikling, delt inn i fire delmål: 
1. Rammevilkår – SrE skal bidra til økt EU/EØS-kompetanse i regionen 
2. Læring og prosjekt – SrE skal bidra til bedre tjenester og produkter i regionen 
3. Profilering og interesser – SrE skal bidra til å gjøre Stavangerregionen kjent som en attraktiv 

bo-, arbeids-, og investeringsregion. 
4. SrE skal være et bærekraftig kunnskaps- og kompetansesenter for regionen.  
 
De strategiske innsatsområdene er: 

• Energi 
• Marint/maritimt 
• Infrastruktur/transport 
• Utdanning/forskning/kompetanse 
• Kultur & attraktivitet 
• Mat 

 
Strategien er operasjonalisert i årlige handlingsplaner. 

 
 

7. Aktiviteter 
 
Handlingsplan for Stavangerregionens Europakontor for 2013 tar utgangspunkt i mål og delmål, 
samt strategiske innsatsområder beskrevet i Strategi for Stavangerregionens Europakontor 2013-
2020. Hensikten med handlingsplanen er å tydeliggjøre prioriteringer og innsatser det kommende 
året, og dermed bidra til forutsigbarhet samt tydelighet i forhold til måloppnåelse.  
 
Rapporten vil i det videre være strukturert i tråd med handlingsplanens delmål:  
 

• Delmål 1. Rammevilkår – SrE skal bidra til økt EU/EØS-kompetanse i regionen 
Europanettverk:  
For å sikre god informasjonsflyt og direkte dialog med samtlige partnere, er et såkalt 
Europanettverk opprettet. Alle partnerne i SrE er bedt om å oppnevne en Europakontakt til 
nettverket. Det første møtet ble holdt 15. oktober 2013. 
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Hospitering:  
I 2013 hadde SrE gleden av å ha rådmannen i Stavanger, Inger Østensjø, som hospitant. SrE har 
utviklet en hospiteringsordning, som fra våren 2014 gir mulighet for opptil tre personer i halvåret 
å hospitere ved kontoret.  Dette tilfører både hospitanten og SrE kompetanse. En 
hospiteringsperiode vil utgjøre en ressurs for senderorganisasjon, som får tilført verdifull kunnskap 
og erfaring.  Den første utlysningen av hospiteringsordningen ble lansert januar 2014. 
 
Hjemmesidene: 
SrEs hjemmesider utgjør et sentralt verktøy for informasjon og kommunikasjon - internt og 
eksternt. Det publiseres nye artikler på hjemmesidene fortløpende. Arbeidet med å utvikle sidene 
løper kontinuerlig i driften av SrE.  
 
Nyhetsbrev:  
Artikler og informasjon om arrangementer og lignende publiseres i månedlige nyhetsbrev. SrE har 
som mål å lage et nyhetsbrev av høy kvalitet og relevans for SrEs partnere. Mengden mottakere av 
nyhetsbrevet har økt i løpet av året og det kommer positive tilbakemeldinger på artikler som 
publiseres. 
 
Studiebesøk:  
SrE har utarbeidet åtte studiebesøk med forskjellig tematisk vinkling for regionens aktører i 2013 
-Arbeidsutvalget Stavanger kommune  
-Arkivet Stavanger kommune 
-Time kommune 
-Tysvær kommune 
-Rogaland fylkeskommune 
-UiS/IRIS  
-HSH/Polytec/Haugaland Vekst 
-Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling  
 
Kontoret i Brussel har dessuten tatt i mot flere grupper og enkeltpersoner som ønsker 
presentasjon av kontoret og Stavangerregionen. SrE er dessuten glade for at flere av partnerne 
legger prosjektmøter til SrEs kontorer.  
 

• Delmål 2. Læring og prosjekt – SrE skal bidra til bedre tjenester og produkter i regionen 
Informasjonsseminarer EUs nye programperiode:  
EUs nye programperiode 2014-2020 har vært under utrulling i 2013 og SrE har arrangert flere 
informasjonsseminar i året som gikk. I november arrangerte SrE, sammen med de andre 
regionskontorene i Brussel, et seminar om Horisont 2020 og utvalgte sektorprogram. Hjemme i 
Stavangerregionen har SrE bidratt til et seminar med 80 påmeldte om de nye 
utdanningsprogrammene (ERASMUS+ ). Medarrangører i dette seminaret var UiS, Senter for 
Internasjonalisering av Utdanning (SIU), Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og 
KS. SrE var videre tilrettelegger av et informasjonsseminar om kulturmidler i EØS-ordningen 
sammen med Norsk Kulturråd og Riksantikvaren.   
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Prosjekt og strategiske satsninger:  
SrE videreformidler en mengde partnersøk i løpet av året. SrE har også involvert regionens aktører 
i konkrete prosjekt som ENIGMA, et prosjekt under EUs 7. rammeprogram for forskning om 
anskaffelser av innovative belysningsløsninger der både Stavanger kommune og Lyse deltar, samt i 
strategiske satsninger omkring helse/aldring og klima/energi:  
 

Smart Cities:  
På invitasjon fra Eindhoven har SrE involvert regionale aktører (Stavanger kommune, 
Greater Stavanger, Rogaland fylkeskommune, UiS og Lyse) i prosjektsøknad under Smart 
Cities-utlysningen i Horisont 2020. I partnerskap med Manchester og Eindhoven skal det 
leveres inn søknad om prosjektmidler i mai 2014. Smart Cities-søknaden handler om 
innovative løsninger som kombinerer energieffektivisering, mobilitet og IKT og som bidrar 
til å redusere klimaproblemene i fremtidens smarte byer. Forprosjektet er innvilget midler 
fra Norges Forskningsråd og arbeidet frem mot søknad ledes av Greater Stavanger. 

 
EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring - EIP AHA:   
SrE søkte sammen med Greater Stavanger og UiS om opptak i EUs Innovasjonspartnerskap 
for aktiv og sunn aldring og ble tatt opp i to arbeidsgrupper. I arbeidsgruppen Integrert 
omsorg ser man på effektivisering av helsesystemer, mens man i arbeidsgruppen 
Selvstendig liv jobber med tilrettelegging for at eldre kan leve lengre hjemme. Hensikten 
med deltakelsen er å sikre Stavangerregionen informasjon og læring, markedsmuligheter 
og prosjektsamarbeid. Arbeidet i innovasjonspartnerskapet følges opp av Greater 
Stavanger i nært samarbeid med UiS, SrE og partnerne. 

 
Nettverk:  
Formelle og uformelle nettverk er et sentralt arbeidsverktøy for SrE, men også for partnerne i 
kontoret. SrE har bidratt til at Stavanger kommune ble medlem i storbynettverket EUROCITIES i 
2013. Så langt har kommunen søkt om og blitt tatt opp i Miljøforumet som er et av seks tematiske 
samarbeid innenfor nettverket. ERRIN-nettverket (European Regions for Research and Innovation) 
er en nyttig kilde til informasjon og partnerskapsbygging for SrE. Kontoret følger tematiske 
områder som energi og helse og har involvert SrE-partnere i såkalte «brokerage events» omkring 
Smart Cities og sunn og aktiv aldring. 
 

• Delmål 3. Profilering og interesser 
EUs junioreksperter til Stavangerregionen:  
SrE har gjennomført to besøk av junioreksperter fra EU kommisjonens DG Energy i 2013. 
Vinterbesøket ble lagt til Stavangerområdet, mens sommerbesøket også involverte sentrale 
energiaktører på Haugalandet. Begge besøkene har resultert i svært gode tilbakemeldinger fra 
juniorekspertene. Statoil er SrEs samarbeidspart på programsiden og bidrar med 40 % av 
finansieringen. Hensikten med besøkene er å etablere gjensidig energidialog, samt å presentere 
muligheter for fremtidig arbeidsmobilitet i regionens favør. 
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20-årsmarkering:  
20-årsmarkering for SrE gikk av stabelen i Brussel 6. november. Nærmere 140 personer fra det 
norske miljøet, det regionale Europa, samt EFTA og EU-institusjonene deltok i seminar med 
mottakelse og fotoutstilling. SrEs direktør gjennom 19 år, Pål Jacob Jacobsen, deltok også i 
markeringen. Fra regionen deltok styret, arbeidsgruppen, en ledergruppe fra Lyse, samt 
Mediafarm.  
 
Deltakelse i Open Days:  
SrE deltok under Open Days 2013 som fant sted i Brussel 7.-10. oktober. SrE var medarrangør av 
seminaret «Smart Local and Regional Strategies to Promote Social and Sustainable Growth» med 
over 100 deltakere. Lyse Energi presenterte Stavangerregionens smarte spesialisering med fokus 
på fiber og bredbåndskvalitet. Foruten Lyse, deltok Høgskolen Stord/Haugesund, Rogaland 
fylkeskommune og Greater Stavanger under Open Days. SrE arrangerte sammen med Vest-Norge 
kontoret og øvrige norske regionskontor også et felles introduksjonsseminar 7. oktober. 
Arrangementet var åpent for regionskontorenes medlemmer og hensikten var å gi en innføring i 
norsk tilknytning til EU og EUs beslutningsprosesser. Også her deltok omkring 100 personer. 
 
Myndighetskontakt:  
Kontoret har skapt og benyttet muligheter for kontakt med norske myndigheter. Eksempelvis tok 
SrE initiativ til møte mellom de norske regionskontorene og statsråd Helgesen, som fant sted 19. 
november. SrE har også deltatt aktivt i Utenriksdepartementets initiativ for bedre koordinering av 
EØS-saker og gitt innspill til regjeringens utarbeiding av EØS-arbeidsprogram for 2014 på vegne av 
regionen. Innspillene ble forankret i styret og arbeidsgruppen. 
 
Artikler og intervjuer:  
For å synliggjøre SrE har direktøren levert 11 artikler til Rosenkilden i 2013. Aftenbladet har omtalt 
SrE i sak om statsråd Helgesens første besøk i Brussel. Videre ble 20-årsmarkeringen, regionens 
involvering i innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring, samt DG energy-besøk omtalt i 
EU-delegasjonens nyhetsbrev som har 5000 abonnenter. Direktøren er også blitt intervjuet av 
Lindesnes avis.  
 
 

• Delmål 4. SrE skal være et bærekraftig kunnskaps- og kompetansesenter for regionen  
Bemanning på kontoret:  
Kontoret i Brussel har to ansatte. I tillegg leverer Greater Stavanger daglig leder tjenester og 2/3-
stilling i hjemmesekretariatsfunksjonen til SrE. Kontoret i Brussel hadde en vakant stilling fra april 
til august. 1. september tiltrådte Fredrik Mjell som seniorrådgiver ved SrE i Brussel.  
 
Trainee-ordning: Arbeidet med å etablere trainee-ordning vil gjennomføres i 2014. 
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8. Næringsliv 
Det er et sentralt mål for Stavangerregionens Europakontor å bidra til næringsutvikling i regionen. 
SrE bidrar generelt til å informere om relevant EU-politikk som påvirker rammevilkårene til 
næringslivet gjennom kontorets nyhetsbrev, men også gjennom månedlige kommentarer i 
Rosenkilden. SrE bidrar også til næringsutvikling gjennom ovenfor omtalte strategiske satsninger 
omkring EIP AHA og Smart Cities der alle kategorier partnere i kontoret (offentlige myndigheter, 
FoU og næringslivet) er involvert. Denne typen nettverk og prosjektsamarbeid gir også 
ringvirkninger for SMBer. SrE har også hjulpet enkeltbedrifter som har henvendt seg for hjelp i 
møte med ESA eller for andre spørsmål knyttet til det indre marked. SrE har bistått Risavika havn i 
møter med Zeebrugge havn for å diskutere muligheten for opprettelsen av en ny sjørute.  
 
 

9. Veien videre - handlingsplan for 2014-2015 
Handlingsplan for Stavangerregionens Europakontor for perioden 2014-2015 tar utgangspunkt i 
Strategi for Stavangerregionens Europakontor 2013-2020. Hensikten med handlingsplanen er å 
tydeliggjøre prioriteringer og innsatsområder for å bidra til forutsigbarhet og tydelighet.   
 
2014 er et valgår i EU – nytt Europaparlament skal velges og ny Europakommisjon oppnevnes. I 
prinsippet lanseres få nye initiativ det kommende året. Dog er EUs nye programperiode 2014-2020 
i gang, EUs nye klima/energipakke 2030 blir presentert i januar 2014 og forhandlingene med USA 
om en handels- og investeringsavtale fortsetter. Videre er digitalisering høyt oppe på EUs dagsor-
den, og en rekke initiativ for å realisere et indre digitalt marked er planlagt fremover. I tillegg er 
bl.a. EUs avfallsdirektiv til revidering og EU jobber for å legge til rette for økt LNG-bruk i shipping.  
 
Den økonomiske krisen er i ferd med å stabiliseres. Arbeidet for å skape vekst og sysselsetting 
fortsetter innenfor EUs vekststrategi Europa 2020, der innovasjon er et nøkkelord og arbeidsme-
toden i økende grad er OPP.  Den horisontale strategien legger også føringer på EUs programmr, 
og her er EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 sentralt. Programmet er svært 
relevant for kontorets partnere ettersom programmet i økende grad er rettet mot samfunnsut-
fordringer og næringsmulighetene som skapes i de innovative løsningene på problemene.  
 
På denne bakgrunnen vil SrE ha fokus på følgende fagområder de to neste årene, hvor EUs arbeid 
omkring samfunnsutfordringer som helse/aldring og klima/energispørsmål vil få særlig oppfølging: 
 

• EUs helseplattform – strategiske satsninger knyttet til helse/aldring 
• Smart Cities – strategiske satsninger knyttet til energi/IKT/transport 
• Maritime tema - Strategiske prioriteringer/satsninger knyttet til Ocean Safety og Green 

Shipping  
• Synergier – europeisk dimensjon av regionens internasjonale nettverk 
• Utarbeiding av informasjons- og kommunikasjonsstrategi for SrE 
• Myndighetskontakt - UDs arbeidsgruppe for tidlig varsling av EØS-saker 
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