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Innledning
Handlingsplanen for Stavangerregionens Europakontor (SrE) for perioden 2016-2017 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 omkring kontorets ressursbruk.
Målet for arbeidet ved Stavangerregionens Europakontor er å øke EU/EØS-kompetansen i regionen
slik at partnerne i kontoret blir i stand til å forholde seg til regelverksutforming, samt til å gripe
mulighetene som EU og Europa bringer for læring og nettverk, for profilering og marked.
Visjonen er at Stavangerregionens Europakontor skal gjøre europeiske impulser til regional styrke!

Bakgrunn - det politiske bakteppet
EUs dagsorden, nasjonale og regionale forhold legger premisser for SrEs arbeid.
Juncker-kommisjonens 10-punkts plan, operasjonalisert i årlige arbeidsprogram, legger rammene for
EU-samarbeidet den kommende femårsperioden. Realisering av et digitalt indre marked og en
energiunion står sentralt, i tillegg til fordypning av euro-området og forhandlingene med USA om en
handels- og investeringsavtale (TTIP). Geopolitisk ustabilitet i EUs nærområder, som har ledet til
flyktningestrømmen og terroranslag i Paris og andre steder, vil prege EUs dagsorden fremover og få
direkte konsekvenser for Norge og Stavangerregionen. Reform av EU og en mulig britisk utmelding vil
også prege EU-samarbeidet den kommende perioden.
EU-landene, og særlig eurosonen, sliter fortsatt med lav økonomisk vekst. Den greske økonomien er
fremdeles ustabil. EU fortsetter arbeidet mot smart, grønn og inkluderende vekst innenfor rammene
av Europa 2020-strategien, der innovasjon er et nøkkelord og arbeidsmetoden oftest er offentligprivat samarbeid. Denne overordnede strategien legger føringer på all EUs politikk og programmer.
EUs forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020 er blant annet rettet mot
samfunnsutfordringer, næringsmuligheter og triple (og quadruple) helix-partnerskap.
Norge og Stavangerregionen er i omstilling. På vei inn i det grønne skiftet bli vi likere kontinentet og
resten av Europa, og EUs politikk og programmer bli stadig mer relevante. Den fallende oljeprisen
understreker behovet for diversifisering av næringsgrunnlaget i regionen. Kompetanseoverføring
eksempelvis fra offshore til helse, fornybar og romfart, samt innovasjon og nytenkning, er stikkord i
denne prosessen. Innovasjonsevne, samt utdanning og kompetanse i tråd med regionens behov og
samfunnsutviklingen for øvrig, er avgjørende i en situasjon der Stavangerregionen har høyest
ledighet i landet. Nytten av å hente inn impulser gjennom internasjonalt samarbeid i nettverk og EUprosjekter er stor.
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Stavangerregionens Europakontors strategiske satsing på smartby og helse 2014-2015 har blant
annet resultert i Triangulum-prosjektet og smartkonferansen Nordic Edge Expo, samt bidratt til
realiseringen av The Norwegian Smart Care Cluster og Impact Week. Dette bidrar til
omstillingsprosessen og gir synergier det er naturlig å bygge videre på. Interessen for bærekraftig byog sentrumsutvikling, og for å se nye muligheter knyttet til smartby og helse, mat og andre næringer,
er stor i regionen. Kommunene har også et stadig mer bevisst forhold til digitalisering og store data,
fenomen som er i ferd med å revolusjonere byliv og -administrasjon og som dessuten bringer nye
forretningsmuligheter til regionen.

Prioriterte områder
På denne bakgrunnen vil SrE konsentrere seg om følgende fagområder de to neste årene, hvor EUs
arbeid omkring samfunnsutfordringer knyttet til klima & energi samt aldring & helse vil få særlig
oppmerksomhet. Innovasjon og digitalisering er tverrgående prioritering med avgjørende betydning
for det grønne skiftet og fremtidens kunnskapssamfunn






Smartby – bærekraftig by- og sentrumsutvikling – energi/klima, IKT & mobilitet
Helse & aldring – velferdsteknologi og systemeffektivisering
Blå og grønn mat
Maritimt
Innovasjon og digitalisering – tverrgående prioritering, relevant for alle tema

SrE vil arbeide for å utnytte lærings- og markedspotensialet for Stavangerregionens aktører. Det vil
være et sentralt mål å hente prosjektfinansiering gjennom EUs programmer, primært Horisont 2020,
gitt programmets størrelse, tematiske innretning samt orienteringen mot triple helix-samarbeid.

Grunntjenester
Uavhengig av tematiske prioriteringer, vil SrE til enhver tid tilby følgende grunntjenester som bidrar
til økt EU/EØS-kompetanse blant partnerne:
 analyse av politisk utvikling i EU gjennom artikler på hjemmesider og i nyhetsbrev
 informasjon om aktuelle arrangement, seminarer & konferanser
 tilrettelegging for deltakelse i formelle og uformelle nettverk
 utforming av program for studiebesøk og hospitering for medlemmer
 informasjon om, og støtte til, deltakelse i EU-finansierte prosjekt
 tett dialog med partnerne og bistand i prosjektutvikling, særlig gjennom
hjemmesekretariatets deltakelse på aktuelle arenaer i regionen
Instrumenter – arbeidsmetoder
For å utnytte synergier og arbeide effektivt med de strategiske prioriteringene, er tilgang til
informasjon & medvirkning, læring, nettverk og marked essensielt. Aktiv deltakelse i nettverk som
CPMR, EUROCITIES, ECIU, ERRIN og Polis, samt plattformer som EUs innovasjonspartnerskap, er av
stor betydning. Mest mulig direkte involvering fra partnerne i kontoret er et mål.
Det vil også arbeides med å styrke den europeiske dimensjonen av internasjonale nettverk der
regionens aktører deltar, eksempelvis Delice (mat) og World Energy Cities (energi), men også andre
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strategiske kontaktpunkt vil ivaretas og utvikles. Det er naturlig å bygge videre på etablerte
samarbeidsrelasjoner opparbeidet gjennom suksesser som det regionalt forankrede Triangulumprosjektet og det Nordsjøbaserte ENSEA-prosjektet (fornybar energi).
Regional koordinering og samarbeid, eksempelvis gjennom Regionalt samarbeidsforum og Horisont
Vest –et nettverk finansiert av Norges Forskningsråd- er også viktig i forbindelse med informasjonsog mobiliseringsarbeid omkring deltakelse i EUs programmer, særlig Horisont 2020. Samarbeidet
mellom SrE og EU-enheten ved UiS spiller en sentral rolle her, ved siden av HSH.

Mål & tiltak
Det overordnede målet for SrE er å bidra til vekst og utvikling i Stavangerregionen. I Strategien for
kontoret er denne målsetningen operasjonalisert i fire delmål. Tiltakene kommende to-årsperiode er
sortert i henhold til dette:

Delmål 1 – Rammevilkår – SrE skal bidra til økt EU/EØS-kompetanse i regionen
 Kompetanseheving nye folkevalgte
Etter valget er det mange nye folkevalgte i partnerorganisasjonene, og i styret for
Stavangerregionens Europakontor. SrE vil sammen med andre norske regionskontor og KS legge til
rette for tiltak som bidrar til økt forståelse for hvordan EU påvirker norske kommuner gjennom EØSavtalen, samt hvilke muligheter som ligger i deltakelse i EUs programmer.
 Europanettverket
Europanettverket, der alle partnerne i kontoret er representert, og der målsetningen er gjensidig
informasjonsflyt mellom kontoret og partnerne, fungerer i dag som en kommunikasjonskanal med
henblikk på spredning av informasjon om seminarer og partnersøk. Nettverket videreutvikles som en
diskusjons- og erfaringsutvekslingsarena for partnerne i kontoret.

Delmål 2 – læring & prosjekt – SrE skal bidra til bedre tjenester og produkter i regionen
 Læring & marked gjennom EU-finansierte prosjekt – Horisont 2020
EUs satsninger for å løse samfunnsutfordringer, skape vekst og sysselsetting, byr på lærings- og
næringsmuligheter for aktører i Stavangerregionen. Med utgangspunkt i de strategiske
prioriteringene skal SrE legge til rette for deltakelse i EU-finansierte prosjekt, særlig innenfor
Horisont 2020. Dette skjer i tett dialog med partnerne, og gjennom informasjonsseminarer og
Horisont Vest. Aktiv deltakelse i europeiske nettverk som ERRIN og i EUs innovasjonspartnerskap for
helse (EIP AHA) og smartby (EIP SCC) fremmes, i tillegg til EUROCITIES, Polis, CPMR osv.
 Triangulum & fyrtårnsby-status – fremme strategiske satsninger knyttet til smartby og helse
Det er naturlig å bygge videre på fyrtårnsby-statusen og de muligheter dette byr på i form av næring,
læring og profilering for Stavangerregionen. SrE vil bidra til regional læringsdeling i kjølvannet av
Triangulum og andre Horisont 2020-prosjekter. SrE støtter opp om strategiske satsninger som
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eksempelvis Innovasjon Norges FRAM-prosjekt, der det gjøres fremstøt i Storbritannia og Spania på
vegne av norske smartteknologi-bedrifter.
 Maritimt & fornybar energi – med tyngde i Nordsjøen
Arbeidet med fornybarløsninger samt maritime spørsmål, shipping og havn, vil ha tyngdepunkt i
Nordsjøbaserte samarbeidsrelasjoner, eksempelvis gjennom ENSEA-prosjektet og gjennom CPMR,
der Rogaland fylkeskommune ved varaordfører Marianne Chesak er valgt som vararepresentant til
styret.

Delmål 3 – Profilering & interesser – SrE skal bidra til at regionen blir kjent som Den SMARTE
Stavangerregionen; energisk - sunn - digital
 Nordic Edge
SrE skal delta i programutforming av Nordic Edge og bidra til at EU-dimensjonen ivaretas, strategisk
viktige problemstillinger løftes og beste praksis og aktuelle innledere identifiseres. Kontoret skal også
bidra til profilering av arrangementet, og støtte opp om målsettingen om at Stavangerregionen blir
nordisk smartby-hovedstad.
 Deltakelse i Open Days
SrE vil være medarrangør for tematiske seminar under Open Days sammen med andre europeiske
regionskontor. SrE ønsker dessuten å videreføre praksisen med å arrangerer medlemsseminar i
samarbeid med de andre norske regionskontorene under Open Days.
 Delegasjonsbesøk fra DG Energy
SrE viderefører ordningen med å invitere junioreksperter fra DG Energy to Stavangerregionen for å
etablere dialog med interessante europeiske aktører, og samtidig presentere regionen som et
attraktiv destinasjon for besøk og investering. Delegasjonsbesøkene skjer i samarbeid med Statoil.
 Grønn og blå mat – Seafood Expo
I kjølvannet av den Delice-forankrede suksessen med Stavanger-uker på restaurant-trikken i Brussel
(Tram Experience), arbeides det videre med profilering av blå og grønn mat fra regionen. Vårens
styremøte 2016 legges til Seafood Expo i Brussel, og det legges opp til en større delegasjonsreise fra
Stavangerregionen i 2017. SrE vil bidra i programutformingen for delegasjonen og legge til rette for
styremøtet.

Delmål 4 – SrE skal være et bærekraftig kunnskaps- og kompetansesenter for regionen
 For å sikre best mulig tjenester, vil det kontinuerlig investeres i kompetansehevingstiltak for de
ansatte ved kontoret i Brussel og for hjemmesekretariatet som viktig bindeledd til partnerne i
Stavangerregionen.
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 For å tilføre kontoret en verdifull arbeidsressurs, vil en trainee/praktikant-ordning igangsettes i
løpet av perioden. Den valgte ordningen vil være tilpasset budsjettsituasjon og en vurdering av
ulike modeller, inklusive erfaringen med en ubetalt intern.
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