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Forord
Oljeprisen var fortsatt lav i 2016 og året innebar ingen større bedring av
den utfordrende økonomiske situasjonen i Stavangerregionen eller i
Norge forøvrig. Kontorets satsninger på smartby og aldring har vist seg å
øke i relevans når regionen og resten av landet omfavner det grønne
skiftet og aktivt ser etter alternative næringsveier.
Triangulum-suksessen som blant annet har generert Nordic Edge blir lagt
merke til, og mange er nysgjerrige på hvordan Stavangerregionen
arbeider europeisk med det grønne skiftet. Stavangeregionens Europakontor ble i 2016 invitert av
statsministeren til omstillingstoppmøte og av Europaministeren til å innlede i UDs årlige EØSkonferanse. EFTA-sekretariatet la sitt årlige komitemøte til Stavangerregionen for å lære om grønn
omstilling.
I 2016 fikk vi også et gjennombrudd innen vårt andre strategiske satsningsområde; helse og aldring.
At Stavangerregionen ble tildelt status som europeisk økosystem for helseinnovasjon innenfor EUs
innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring, EIP AHA, var et absolutt høydepunkt i året som
gikk, og vi merker stor interesse fra regionens helseaktører i oppfølgingen der vi blant annet er i
strategisk allianse med Syd-danske helseaktører.
Innovasjonsevne, utdanning og kompetanse i tråd med regionens behov og samfunnsutviklingen
forøvrig, er avgjørende når Stavangerregionen har høyest ledighet i landet. Det er derfor gledelig å se
hvordan stadig flere av regionens aktører deltar i prosjektsøknader, og aktivt søker ut for å finne
nettverk, marked og læring i Europa.
Med to nye medlemmer i kontoret, og et budsjett i balanse, går vi styrket inn i et nytt år. La oss
fortsette å gjøre europeiske impulser til regional styrke!

Heidi Kristina Jakobsen
Direktør
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2. Sammendrag
Året 2016
Stavangerregionens Europakontor har bidratt til å synliggjøre den smarte Stavangerregionen i Norge
og i Brussel ved å holde presentasjoner for en mengde norske og europeiske byer og regioner, og ved
å delta i program- og profileringsarbeid for Nordic Edge. SrE har deltatt i statsministerens toppmøte
om fornyelse i offentlig sektor, med innlegg i UDs årlige EØS-konferanse og fått EFTA-sekretariatet til
å legge sitt årlige komitemøte til Stavanger. Kontoret har videre arrangert Triangulum-seminar
sammen med Manchester og Eindhoven, i regi av ERRIN-nettverket.
SrE har mobilisert omkring de strategiske satsningene smartby og helse og bruk av EU-program som
Horisont 2020, samt deltakelse i nettverk som CPMR, EUROCITIES og POLIS samt plattformer som
innovasjonspartnerskapene. SrE deltok i ERRINs arbeidsgrupper for henholdvis helse og smartby i
2016, og partnere deltok i prosjektverksted. I oktober 2016 ble direktøren i SrE styremedlem i ERRIN.
SrE har bistått i en mengde prosjektsøknader med partnerne i kontoret, samt sørget for at
Stavangerregionen søkte og ble tildelt status som europeisk økosystem for helseinnovasjon
(Reference Site innen EIP AHA), og i kjølvannet satt i gang møteserie for å mobilisere regionens
helseaktører og strategisk samarbeid med Syd-danske helseaktører.
For å øke kunnskapsnivået om EU og EØS, har Stavangerregionens Europakontor arrangert lynkurs i
EU/EØS i Brussel for nye folkevalgte, samt arrangert seminar om EUs digitale agenda i
Stavangerregionen. Kontoret har også arrangert seminar om EUs kulturprogram i Stavanger. SrE har
sammen med europeiske og norske partnere arrangert to seminar under Open Days -omdøpt til
European Week of Cities and Regions- i 2016. Det ble ikke arrangert delegasjonsbesøk fra DG Energy i
2016.
SrE har utarbeidet skreddersydde program og tatt imot medlemmer på studiebesøk i Brussel, og
informert om relevante EU-saker via hjemmesider og nyhetsbrev, samt gjennom sosiale medier som
Facebook og Twitter.
I 2016 er det gjennomført to styremøter og en generalforsamling i tillegg til fem
arbeidsgruppemøter. Styremøtet planlagt i Brussel i forbindelse med sjømatmessen bla avlyst på
grunn av terroren som rammet, og ble avviklet på Solastrand i stedet. Direktøren gjennomførte seks
hjemmebesøk i 2016, mulighetsutvikler/hjemmesekretariat deltok i samtlige arrangement.
Europarådgiver har deltatt i to arbeidsgruppemøter.
Budsjettet er i balanse og Stavangerregionens Europakontor fikk to nye medlemmer i 2016,
Stavanger Universitetssjukehus og Hå kommune.

Bakgrunn
Stavangerregionens Europakontor (SrE) ble opprettet høsten 1993 og er et samarbeid mellom 28
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 samler 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.
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SrEs 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 2016 er forankret i Handlingsplan for 2016-2017. Hensikten med handlingsplanen er
å tydeliggjøre prioriteringer og innsatsområder, og dermed bidra til forutsigbarhet og tydelighet i
forhold til måloppnåelse.
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3. Politisk bakgrunn for Europaarbeidet i 2016
Stavangerregionen
Det kraftige prisfallet på olje og gass satte sitt preg på Stavangerregionen også i 2016. Omstillingen
som hele den norske økonomien er inne i, med nedgangstider og arbeidsledighet, merkes særlig godt
i regionen. Samtidig er virketrang og entreprenørskap regionens varemerke, og det mobiliseres fra
svært mange hold. Blant konstruktive lokale reaksjoner på situasjonen, har vært økt fokus på
kompetanseoverføring fra olje og gass til helse og fornybar, samt tverrsektorielt samarbeid omkring
nye næringsmuligheter innen eksempelvis blå og grønn mat, smartteknologi og helse.

EU
EU-skepsis, nasjonalistiske og proteksjonistiske strømninger satt sitt tydelige preg på EU-samarbeidet
i 2016. Fjorårets britiske nei til fortsatt medlemskap i EU, ristet et krisetrett EU i grunnvollene og
utløste den mest dyptgående eksistensielle krisen i EU-samarbeidet siden 80-tallet. Utover støy
omkring Brexit, har EUs dagsorden i 2016 vært preget av terroranslag i Nice og Brussel samt fortsatt
geopolitisk ustabilitet kombinert med uforutsigbare ledere i Tyrkia, Russland og USA. Da Trump valgt
til president i USA mot slutten av året, ble eksempelvis TTIP-forhandlingene (Transatlantic Trade and
Investment Partnership) lagt på is.
Samtidig var EU drivende i klimaforhandlingene i Paris og Europakommisjonen lanserte i løpet av
2016 flere bidrag til realisering av Energiunionen, inkludert «gasspakken» om LNG og
forsyningssikkerhet, og «Vinterpakken» med forslag om 30% reduksjon av EUs energiforbruk innen
2030. Begge pakkene er EØS-relevant og vil påvirke Norge og norske aktører. EUs politikk og
programmer fortsetter å være rettet mot å løse samfunnsutfordringer knyttet til klima, energi og
aldring på innovative måter som også skaper vekst og sysselsetting. Dette reflekteres i
innovasjonspartnerskapene og Horisont 2020 blant annet, og den tverrsektorielle samarbeidsmåten
som ofte etterspørres, passer Stavangerregionen godt.

Norge og EU
Forholdet Norge-EU omtales fra begge sider som uproblematisk og godt, og til sammen 405
rettsakter ble innlemmet i EØS-avtalen i 2016. I mai signerte Norge og EU avtalen for neste periode
med EØS-midler (2014-2021). 3,3 milliarder kroner settes av årlig til de 15 minst velstående landene i
EU. Norge har startet bilaterale forhandlinger med mottakerland, og fullført forhandlingene med tre
av disse.
EU og Norge har gjennomført to forhandlingsrunder om liberalisering av handel med
landbruksprodukter, samt inngått avtale om markedsadgang for fisk. Over to tredjedeler av norsk
sjømateksport går til EU, til en verdi på 60 milliarder kroner i 2016. Norge knyttet seg også til EUs
finanstilsynssystem i 2016, og har levert høringsinnspill til Europakommisjonen, blant annet innen
transport, sosiale rettigheter og Schengen.
23. juni stemte Storbritannia for å forlate EU. Regjeringen ønsker ikke å anbefale EØS-modellen som
et alternativ til EU-medlemskap. Den norske holdningen er foreløpig avventende, men på sikt blir det
behov for å fremforhandle ny handelsavtale med Storbritannia, samt avtale om fiskekvoter i
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Nordsjøen og Nordøst-Atlanteren. Regjeringen har også fulgt TTIP-forhandlingene. Den 20.
desember 2016 avløste Frank Bakke-Jensen (Høyre) Elisabeth Aspaker (Høyre) som EØS- og EUminister.

4. Partnere
Partnerne finansierer driften av Stavangerregionens Europakontor ved en årlig serviceavgift som er
fastsatt i partnerskapsavtalen. Partnerne har inngått ny partneravtale om drift av Europakontoret for
perioden 1.07.2016- 30.6.2020.
Etter å ha drevet med et styrt underskudd siden Foreningen Stavangerregionens Europakontor ble
opprettet i 2012, går foreningen inn i en fireårsperiode med positivt budsjett. Dette skyldes økt
medlemsavgift og at Stavangerregionens Europakontor i 2016 fikk to nye partnere; Stavanger
Universitetssjukehus og Hå kommune.

I 2016 var følgende aktører partnere i SrE:
FoU

IRIS, Universitetet i Stavanger (UiS),
Stavanger Universitetssjukehus (SUS),
Høgskulen Stord/Haugesund (HSH)
Greater Stavanger med 15 kommuner,
Rogaland Fylkeskommune, Haugaland Vekst
med fire kommuner, Eigersund kommune
Lyse AS, Stavangerregionen Havn IKS

Offentlig

Næringsliv
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5. Stavangerregionens Europakontors organer
Styret i SrE har avholdt to møter i 2016, et i Ipark (26. april) og et på Solastrand (8. desember). I
tillegg er det avholdt generalforsamling i Ipark (24. juni).
Arbeidsgruppen for SrE har hatt fem møter i 2016; Ipark 24. februar, Ipark 25. mai, Lyse 15.
september, Eigersund 10. november og Sola Strand 8. desember. I tillegg besøkte direktøren og
hjemmesekretariatet HSH og Haugaland Vekst for å diskutere velferdsteknologi og helsesatsing, samt
bidra i workshop om Haugesund kommunes internasjonale strategi.
Årets første styremøte skulle finne sted Brussel i kombinasjon med studiebesøk i forbindelse med
sjømatmessen World Seafood Expo, og sammmen med Arbeidsgruppen, men ble avlyst på grunn av
den uavklarte situasjonen i kjølvannet av bombeangrepene som rammet Brussel i påsken.
Styremøtet ble derfor lagt til Stavanger i stedet.
Direktør har deltatt i samtlige møter sammen med hjemmesekretariatet, Europarådgiver har deltatt i
to arbeidsgruppemøter.
Representanter i Styret i 2016:

Organisasjon:

Medlem:

Greater Stavanger - leder

Christine Sagen Helgø

Greater Stavanger

Stanley Wirak

Greater Stavanger

Ole Ueland

Greater Stavanger

Ane Mari Braut Nese

Greater Stavanger

Irene Heng Lauvsnes

Greater Stavanger

Cecilie Bjelland

Rogaland fylkeskommune

Pål Morten Borgli

Rogaland fylkeskommune

Anja Berggård Endresen

Eigersund kommune

Leif Erik Egaas

Haugaland Vekst

Ragnhild Bjerkvik

Haugaland Vekst

Sigmund Lier

Høgskolen Stord/Haugesund

Liv Reidun Grimstvedt

Universitetet i Stavanger

Troels Jacobsen

Stavanger Universitetssjukehus

Svein Skeie

IRIS (observatør)

Ole Ringdal

Lyse AS (observatør)

Eimund Nygaard

Stavanger-regionen havn IKS (observatør)

Merete Eik
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Representanter i arbeidsgruppen 2016:
Organisasjon:

Medlem:

Direktør i SrE - leder

Heidi Kristina Jakobsen

Greater Stavanger

Nina Othilie Høiland

Greater Stavanger

Tone Grindland

Greater Stavanger

Elin Wetaas de Jara

Rogaland fylkeskommune

Geir Sør-Reime

Eigersund kommune

Lars Kolnes

Haugaland vekst

Tormod Karlsen

Høskulen Stord/Haugesund

Andrea Volbers

Universitetet i Stavanger/IRIS

Kyrre Aas

Lyse Enegi AS

Marianne Frøystad Ånestad

Stavanger-regionen havn IKS

Steinar Madsen

Stavanger Universitetssjukehus

Anne Hjelle

Sekretariat SrE - sekretær

Kristin Hetland
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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 SrEs oppdrag, 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
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7. Handlingsplanen 2016-2017
Strategien er operasjonalisert i to-årige handlingsplaner. Handlingsplanen for 2016-2017, bygger på
vellykkede strategiske satsninger i Handlingsplan 2014-2015 som blant annet resulterte i Triangulumsuksessen og Nordic Edge Expo, samtidig som den tar høyde for den omstillingsprosessen
Stavangerregionen er inne i.
I 2016 har SrE prioritert følgende fagområder, der EUs arbeid omkring samfunnsutfordringer knyttet
til klima og energi samt aldring og helse, har fått særlig oppmerksomhet. Innovasjon og digitalisering
er horisontale prioriteringer med avgjørende betydning for det grønne skiftet og fremtidens
kunnskapssamfunn:






Smarte byer og bygder
Aldring & helse
Blå og grønn mat
Maritimt
Innovasjon & digitalisering

SrE har arbeidet for å utnytte lærings- og markedspotensialet for Stavangerregionens aktører. Det
har vært et sentralt mål å hente prosjektfinansiering gjennom EUs programmer, primært Horisont
2020, på grunn av programmets størrelse, tematisk innretning samt orienteringen mote kvadruppel
helix-samarbeid.
Grunntjenester
Uavhengig av tematiske prioriteringer, vil SrE til enhver tid tilby følgende grunntjenester som bidrar
til økt EU/EØS-kompetanse og til bedre produkter og tjenester i regionen:







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
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8. Aktiviteter
Handlingsplanen for Stavangerregionens Europakontor 2016-2017 tar utgangspunkt i mål og delmål,
samt strategiske innsatsområder beskrevet i Strategi for Stavangerregionens Europakontor 20132020. Hensikten med handlingsplanen er å tydeliggjøre prioriteringer og innsatser, og dermed bidra
til forutsigbarhet samt tydelighet i forhold til måloppnåelse.
Rapporten vil i det videre være strukturert i tråd med delmål i Strategi for Stavangerregionens
Europakontor 2013-2020.

Delmål 1: Rammevilkår – SrE skal bidra til økt EU/EØS-kompetanse i regionen
Lynkurs i EU/EØS
SrE arrangerte lynkurs i EU/EØS i Brussel (8-9. september) sammen med KS og øvrige norske
regionkontor. SrE tok initiativ til kurset på signal fra styret. Blant de 108 deltakerne var 20 fra
Stavangerregionen: ordførerne i Haugesund, Randaberg og Tysvær kommuner, varaordfører og
andre folkevalgte fra Stavanger kommune, samt rektor og ansatte ved Høgskulen Stord/Haugesund
og Haugaland Vekst.
Informasjonsseminar om EUs digitale agenda
9. juni inviterte Stavangerregionens Europakontor til miniseminar om EUs digitale agenda i Lyses
hovedkvarter på Mariero. Fred-Arne Ødegaard, IKT- og forvaltningsråd ved den norske EUdelegasjonen tok for seg aktuelle problemstillinger som delingsøkonomi, sikkerhet og store data.
Blant de omkring 40 deltakerne var folkevalgte fra Stavanger kommune.
Skreddersydde studiebesøk, presentasjoner og innlegg
Stavangerregionens Europakontor har utarbeidet program og tilrettelagt for tre studiebesøk i 2016:

 Stavanger Universitetssykehus (oktober, Brussel)
 Universitetet i Stavanger (18. april, Brussel)
 Styret og arbeidsgruppen i Stavangerregionens Europakontor (Brussel-avlyst)
Kontoret har dessuten tatt imot, holdt presentasjoner og innlegg for, en mengde grupper og
enkeltpersoner fra regionen, inkludert Lyse, Iris, Rogaland fylkeskommune, Stavanger katedralskole,
Statsviterforeningen ved UiS, representanter fra kommunene Gjesdal, Klepp, Stavanger og Sandnes,
samt Sandnes Havn.
Informasjonsformidling via hjemmesider, nyhetsbrev og sosiale medier
SrEs hjemmesider er et sentralt verktøy for
informasjon og kommunikasjon med partnerne i
kontoret. Fortløpende publiseres artikler om
relevant EU-politikk, i tillegg til at arrangement
nyhetsformidling og partnersøk annonseres.
Hjemmesidene driftes helt og fullt av SrE.
Hjemmesiden hadde over 12 200 besøk i 2016,
fra nesten 6000 unike brukere.
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Artikler, partnersøk og informasjon om diverse arrangement samles i månedlige nyhetsbrev.
Mengden abonnenter er jevnt økende, og tilbakemeldingene på relevans og kvalitet er positive. Alle
besøkende får tilbud om å abonnere på kontorets nyhetsbrev. SrE publiserte 10 nyhetsbrev i 2015 til
469 lesere, en økning fra 453 i 2015.
SrE har også sett økt aktivitet på sosiale medier i 2016, med kontorets Facebook-side og Twitterprofil. SrE bruker mediene aktivt til å rapportere fra arrangementer og til formidling av nyheter. Ved
utgangen av året hadde SrE over 300 Facebook-følgere, og nesten 500 følgere på Twitter.

Heidi Kristina Jakobsen, direktør SrE, i paneldiskusjon med bla. tidl.
EU/EØS-minister Elisabeth Aspaker under UDs EØS-konferanse.

Lyse og SrE arrangerte seminar om EUs digitale agenda

Stavanger universitetssjukehus på studiebesøk i Brussel

Delegasjon fra Stavangerregionen på årsmøte i EIP AHA
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Delmål 2: Læring og prosjekt – SrE skal bidra til bedre produkter og tjenester i
regionen
Informasjonsseminarer om EU-program
11. november arrangerte Stavangerregionens Europakontor seminar om EUs kulturprogram Kreativt
Europa, i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, EUs delegasjon til Norge samt Kulturrådet.
Seminaret ble åpnet av fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal, og hadde omkring 40
engasjerte deltakere.
Prosjekt – partnersøk og rådgivning
SrE videreformidler partnersøk og prosjektmuligheter fortløpende. SrE har aktivt involvert regionens
aktører i konkrete Horisont 2020-prosjekt, i tillegg til å være pådriver, tilrettelegger og rådgiver i
forbindelse med prosjektarbeid mer generelt. Europakontoret har vært vertskap når kontorets
partnere har lagt prosjektmøter til Brussel, eksempelvis UiS og Rogaland fylkeskommune.
Prosjektsøknader H2020 og Interreg
Triangulum-suksessen har utvilsomt bidratt til økt interesse for å søke EU-midler, særlig EUs
forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 og Interreg. Eksempler der SrE har bidratt med
rådgivning, partnersøk eller annen tilrettelegging i forbindelse med søknader i 2016:
 Haugesund kommune – digitale verktøy i fremtidens utdanning (Horisont 2020)
 Magma UNESCO Global Geopark i Eigersund kommune - digital innovasjon innen kulturarv og
turisme (Kreativt Europa-programmet)
 Time kommune - om digitalisering og modernisering av offentlig sektor (Interreg
Nordsjøprogrammet)
 Stavanger kommune - nettverk for innovative anskaffelser av smartbyløsninger (Horisont
2020)
 Stavanger kommune - naturbaserte løsninger for flomberedskap (Horisont 2020)
 Stavanger kommune, Lyse, UiS og Kolombus - innovative mobilitetsløsninger i byområder
(Horisont 2020)
 Gjesdal og Time kommuner - innovative mobilitetsløsninger i byområder (Horisont 2020)
Ikke alle prosjektsøknader går gjennom nåløyet og får støtte. Og ikke alle prosjektideer ender opp i
en søknad. Eksempelvis var SrE i tett dialog med Lyse omkring en H2020-utlysning om IKT og helse
som ikke resulterte i søknad, og med Tysvær kommune om en søknad med utvandring som tema
(Kreativt Europa-programmet).
Plattformer og nettverk
Formelle og uformelle nettverk og plattformer er sentrale arbeidsverktøy for SrE, og for partnerne i
kontoret. Nært samarbeid med Eindhoven har blant annet resultert i Triangulum, og SrE bygger
videre på etablerte relasjoner aktører i Stavangerregionen har i Danmark og Skottland. SrE deltar i
ERRIN (European Research and Innovation Network) og det uformelle nettverket RegioNor,
bestående av de norske regionskontorene i Brussel. Det er et mål å mobilisere partnerne i kontoret
til deltakelse i relevante nettverk og plattformer.
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EUs innovasjonspartnerskap for aktiv & sunn aldring (EIP AHA)
SrE har mobilisert til deltakelse i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA),
siden 2013, for å sikre Stavangerregionen informasjon og læring, markeds- og prosjektmuligheter.
Regionens aktører har hatt tilgang til to arbeidsgrupper; Integrert omsorg og Selvstendige liv
(Independent living). I 2016 deltok IRIS i arbeidsgruppen Selvstendige liv.
Stavangerregionen tildelt status som europeisk økosystem for helseinnovasjon
I 2016 søkte også Stavangerregionen, og fikk tildelt, en av fire mulige stjerner og dermed status som
europeisk økosystem for helseinnovasjon, såkalt «Reference Site» innenfor EIP AHA-plattformen. I
tillegg til anerkjennelse og synlighet, gir statusen tilgang til en rekke nye møteplasser, samt ekstern
evaluering.
Lyse, Norwegian Smart Care Cluster, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Rogaland,
Universitetet i Stavanger, Stavanger universitetssykehus, IRIS og kommunene Gjesdal, Sandnes og
Stavanger samt Greater Stavanger inngår formelt i konsortiet der hensikten er å gi alle regionens
helseaktører tilgang til EIP AHA.

Stavangerregionen tildeles, som en av 74 regioner, status som Reference site innen EIP AHA

Stor delegasjon fra Stavangerregionen til årskonferansen for EIP AHA
En høytidelig tildelingsseremoni for alle de 74 regionene med Reference Site-status, inngikk i
årskonferansen for EIP AHA (Brussel, 6.-7. desember). Bjørg Tysdal Moe, varaordfører i Stavanger
kommune, tok imot utmerkelsen på vegne av konsortiet. Blant de 2000 deltakerne i årsmøtet, var 16
fra kommunene Stavanger, Sandnes og Time, fra IRIS, Universitetet i Stavanger, Norwegian Smart
Care Cluster, Stavanger Universitetssjukehus samt Stavangerregionens Europakontor.
Mobilisering, informasjon og dialog med regionens helseaktører
Reference Site-statusen bidrar til økt interesse for EU-samarbeid blant regionens helseaktører. 8.
november inviterte SrE regionens helseaktører til informasjons- & dialogmøte om regionens nylig
tildelte Reference Site-status. Dette for å diskutere hvordan best bruke EIP AHA og andre plattformer
og nettverk for å skape synergier og økt deltakelse i H2020. Stikkord er interessekartlegging,
informasjonsdeling og koordinering, og møteserien fortsetter.
EUs innovasjonspartnerskap for smarte byer & samfunn (EIP SCC)
Regionens aktører har tilgang til EIP SCC gjennom Lyse og Greater Stavanger som har spilt inn
henholdsvis prosjekt om smarthusteknologi og smartbynettverk. SrE, Stavanger kommune og Lyse
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deltok i EIP SCC årskonferansen (Eindhoven 24. mai). Konferansen hadde over 500 deltakere fra
offentlig sektor, næringsliv og akademi.
Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR)
Fylkesvaraordfører Marianne Chesak i Rogaland fylkeskommune tok i 2016 over posten som norsk
vararepresentant i styret i CPMR. Kontoret har på denne bakgrunnen fulgt CPMR-nettverket i 2016
og deltatt sammen med fylkesvaraordfører på møte med CPMR i Brussel, samt på
Nordsjøkonferansen i Billund sammen med representanter fra fylkeskommunen. SrE har også deltatt
i diskusjoner med regionkontorene som sogner til Nordsjøkommisjonen, inkludert Vest-Norges
Europakontor, om hvordan samarbeide tettere. Siste møte fant sted i desember og ble organisert av
Västra Götaland, som i dag leder Nordsjøkommisjonen.

Varaordfører i Rogaland Fylkeskommune, Marianne Chesak, ble i 2016 vararepresentant til styret til CPMR

European Regions Research and Innovation Network (ERRIN)
ERRIN-nettverket er en nyttig kilde til informasjon og partnerskapsbygging for SrE. Kontoret ledet i
2016 ERRINs arbeidsgruppe for Smart Cities sammen med Eindhoven, Øst- og Nord-Finland, NordNederland og Skåne, og deltok også i arbeidsgruppene for helse og for energi.
SrE styremedlem i ERRIN
Fra oktober 2016 har direktøren i SrE vært medlem i styret i ERRIN. Nettverket er svært nyttig i
arbeidet med forsknings- og innovasjonsdrevet regional utvikling, og særlig knyttet til Horisont 2020.
Innflytelse på hvordan sekretariatet forvalter sine ressurser og hva som prioriteres, er en klar fordel.
Koordinert mobilisering i Stavangerregionen
Mobiliseringen omkring prosjektdeltakelse var også et resultat av godt samarbeid mellom SrE og
partnerne i kontoret og det øvrige virkemiddelapparatet i regionen. SrE deltok i regionale plattformer
og nettverk i Stavangerregionen for koordinering av mobilisering for økt deltakelse i Horisont 2020
programmet i 2016:
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Regionalt samarbeidsforum
Regionalt samarbeidsforum er et samarbeid mellom EU-enheten ved UiS, Rogaland fylkeskommune,
IRIS, Innovasjon Norge, SUS, HSH, Forskningsrådet og SrE. Formålet er å styrke den regionale
deltakelsen i Horisont 2020.
Horisont Vest
Horisont Vest er finansiert gjennom Forskningsrådet, og skal styrke deltakelsen i Horisont 2020 blant
næringslivsklynger på Vestlandet. UiS ved EU-enheten er prosjekteier, IRIS er prosjektleder. SrEs rolle
i nettverket er å bidra til at aktørene i nettverket kobles opp mot europeiske samarbeidspartnere og
miljøer gjennom partnersøk og fysiske møter.
I 2016 ble det arrangert seks prosjektverksted i regi Horisont Vest:
 15. mars, Bergen - Havrommet 2020, ledet av Norges Forskningsråd. 16. mars, Stavanger Næringslivets muligheter 2020, ledet av Norges Forskningsråd.
 Workshop om SMB-instrumentet, i samarbeid med Innovasjon Norge og GCE Subsea.
 12. mai, Stord – prosjektverksted Marine Clean Tech og aktuelle søkere.
 21. september, Stavanger - SMB-instrumentets fase to, med Innovasjon Norge.
 7. november, Stord - Oppfølging av prosjektverksted 12. mai.
 Stavanger: oppstartsmøte for dialog om akvakultur-utlysning under Horisont 2020
 Flere prosjektmøter avholdt i forbindelse med Horisont 2020 Innosup-søknad i Stavanger,
Bergen og Amsterdam m.m. (se nedenfor).
Gjennom Horisont Vest har Rogaland fylkeskommune (koordinator), IRIS og GCE Subsea levert inn
Innosup-søknad, om å skape nye verdikjeder innen havbruk, havvind og dyphavsgruvedrift. Søknaden
gikk igjennom fase 1, og videre til fase 2. Miljøet hos GCE Subsea samt Blue Planet er også relatert til
to separate fase 1-søknader til SMB-instrumentet.
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Delmål 3: Profilering og interesser
Stavangerregionens Europakontor innledet på EUs årlige EØS-konferanse
Direktøren i SrE var blant innlederne på UDs årlige EØS-konferanse “Europa og Norden i omstilling”
(Oslo, 2. juni). Under overskriften “Stavangerregionen i omstilling – hvorfor Europa?” orienterte
direktøren de 200 tilhørerne om hvordan regionen orienterer seg mot EU og Europa i
omstillingsprosessen. I den påfølgende debatten ledet av daværende Europaminister Aspaker, pekte
direktøren på kompetanseheving og kunnskap omkring EØS-avtalen som premiss for økt mobilisering
omkring EU og EØS, og på dialogen på tvers av sektorer og styringsnivå som essensiell for effektiv
politikkutforming.
EFTA til Stavangerregionen for å lære om smart omstilling
14. -15. september var Stavanger vertsby for EFTAs årlige komitemøter, siden EFTA-sekretariatet
ønsket å høre hvordan Stavangeregionen ser til EU og Europa i omstillingsarbeidet. Foranledningen
for dette var SrEs innlegg om saken i UDs årlige EØS-konferanse. Delegasjonen bestod av omkring 40
representanter fra EFTA-sekretariatet, EFTA/EØS-landene, EUs delegasjon til Norge og fra
Utenriksdepartementet (UD). SrE bistod UD i utforming og tilrettelegging av program.

EFTA til Stavangerregionen for
å lære om smart omstilling

Stavangerregionens Europakontor i toppmøte med statsministeren
Direktøren ved SrE deltok i toppmøte om fornyelse i offentlig sektor på invitasjon fra
statsministerens kontor (Oslo 5. februar). Det to timer lange møtet bestod av rundebordsdiskusjoner
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ledet av statsråder. Direktøren ved SrE hadde selskap av blant andre LO, KS og Universitetet i Tromsø
og Innovasjon Norge rundt bordet, som ble ledet av Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore
Sanner. Toppmøtet hadde omkring 40 deltakere fra norsk politikk og samfunnsliv.
Den smarte Stavangerregionen – Triangulum-seminar i Brussel
I juni arrangerte SrE seminar om Triangulumprosjektet i Brussel sammen med
forskningsnettverket ERRIN og EU-kontorene til
Eindhoven, Øst- og Nord-Finland, NordNederland samt Skåne. Formålet var å dele
erfaringene fra Triangulum-prosjektet så langt.
Arrangementet hadde innledere fra Stavanger
og prosjektets øvrige fyrtårns- og følgebyer og
omkring 50 deltakere.
Tringulum-seminar i Brussel i regi av ERRIN
Nordic Edge Expo
Nordic Edge Expo 2016 av stabelen i Stavanger Forum 6-7. oktober med over 2000 påmeldte
deltakere, en firedobling fra 2015. 100 selskaper deltok i messen. Nordic Edge bestod av konferanse,
utstilling og tekniske besøk samt sosialt program og nettverksmuligheter. SrE er blant initiativtakerne
til Nordic Edge som er inspirert av Triangulum-prosjektet og som har en tydelig EU-dimensjon. Som i
oppstartsåret, deltok SrE også i 2016 i programutforming som har utformet programmet og
kontaktet innledere, samt bidratt til profilering av arrangementet i Brussel og i Stavangerregionen.

Nordic Edge Expo 2016 – Tone Grindland, næringssjef i Stavanger kommune, om smartbyen Stavanger
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Økt synlighet i kjølvannet av Triangulum og smartsatsingen
Stavangerregionenen profileres som energisk, sunn og påkoblet (energetic – healthy – connected), og
Triangulum og påfølgende smartbysatsning med Nordic Edge inkludert har utvilsomt bidratt til økt
synlighet og interesse både nasjonalt og i Brussel. Mye av interessen handler om SrEs vellykkede
satsning på smartby og de ringvirkningene dette har fått i Stavangerregionen. Eksempelvis pekte
Europaminister Aspaker på mobiliseringsarbeidet til Stavangerregionens Europakontor i forbindelse
med Triangulum-prosjektet som et særlig godt eksempel på regionkontorenes viktige rolle da hun
innledet under Open Days. Hun var imponert over hvordan Stavangerregionen retter seg mot Europa
i omstillingsarbeidet.
Nedenfor et utvalg av møter og arrangement der Stavangerregionen har holdt innlegg om smartby
og smart omstilling:
 Ordførere og rådmenn fra Helgeland, Skedsmo, Sarpsborg, Akershus fylkeskommune,
Kontrollutvalgene på Vestlandet samt det norske smartby-nettverket (koordinert av NTNU og
finansiert av NFR), Innovasjonsavdelingen i Forskningsrådet
 Vaasa (FI), Malmö og Göteborg,
Liverpool og Greater Manchester,
Kontrollutvalgene på Vestlandet besøker Brussel
Sør-Danmark og Nijmegen
 EUs årlige EØS-konferanse –
hvordan arbeide europeisk i
omstilling av Stavangerregionen
 EFTA-sekretariatets komitemøte i
Stavanger - tema var smart
omstilling
 Statsminister Solbergs toppmøte
om omstilling
 Triangulum-seminar i Brussel

Brexit og utenforland
På bakgrunn av økt synlighet som smartregion og Brexit har SrE har også hatt møter med Greater
Manchester, EU-delegasjonen til Wales, samt Liverpool og Kents- Brusselkontor, og har i tillegg
mottatt en rekke henvendelser fra britiske aktører etter folkeavstemningen 23. juni. De fleste
henvendelsene handler om hvordan det er å være «utenforland».
Junioreksperter fra DG Energi til Stavangerregionen
I 2016 ble de ikke arrangert delegasjonsbesøk fra DG energi til Stavangerregionen.
Europakommisjonens DG Energi avlyste på kort varsel delegasjonsbesøket som var planlagte til
januar 2016. Begrunnelsen var stor arbeidsmengde knyttet til EUs Energiunion, samt Statoils rolle
som sponsor av delegasjonsbesøkene. Etter å ha konferert med styre og arbeidsgruppe har SrE
foreslått en modell hvor SrE fullfinansierer ett studiebesøk i året. DG Energi stiller seg positive til
denne modellen og nytt delegasjonsbesøk vil følgelig bli arrangert i 2017. SrE holder kontakt med
juniorekspertene gjennom Facebook- og LinkedIn-sider opprettet i 2014.
Open Days – European Week of Regions and Cities 2016
SrE deltok under Open Days 2016, som fant sted i Brussel 10-13. oktober og skiftet navn til European
Week of Regions and Cities (EUWRC). Fra Stavangerregionen deltok varaordfører i Sandnes
kommune samt representanter fra Rogaland fylkeskommune, Høgskulen Stord-Haugesund og
Stavanger kommune, under årets EUWRC.
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Tor Martin Larsen (til venstre) i Stavanger kommune, innledet om kretsløpsøkonomi under
European Week of Regions and Cities 2016
Som del av det offisielle EUWRC-programmet, arrangerte SrE seminaret “The benefits of a modern
circular economy for regions, cities and business” i samarbeid med regioner rundt Nordsjøen.
Seminaret hadde innleder fra Stavanger kommune, og rundt 100 påmeldte deltakere. SrE arrangerte
også medlemsseminar med øvrige norske regionkontor (10. oktober). I åpningstalen trakk Aspaker
frem SrEs mobilisering rundt Triangulum-prosjektet som et særlig godt eksempel på
regionkontorenes viktige arbeid. Seminaret hadde 80 deltakere.

SrE var medarrangør av medlemsseminar under Open Days –
(EUWRC) 2016. Her er EU-rådgiver og direktørene for øvrige
norske regionskontor og tidl. EU/EØS-minister Aspaker.

Myndighetskontakt
Kontoret har benyttet muligheter for kontakt med norske myndigheter og EU, og vært representert i
mottakelser arrangert i forbindelse med Stortingsrepresentanters studiebesøk samt deltatt i
regelmessige dialogmøter mellom EU-ambassadøren og det norske miljøet, og i
Utenriksdepartementets initiativ for bedre koordinering av EØS-saker.
Medier
Stavangerregionens Europakontor ble omtalt i 15 artikler i norske media i 2016 som handlet om
Nordic Edge og smartby, blant annet i Aftenbladet og Rosenkilden, men også regjeringens
Europaportal og i den norske EU-delegasjonens nyhetsbrev, samt i Porsgrunn Dagblad.
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Delmål 4. SrE skal være et bærekraftig kunnskaps- og kompetansesenter for
organisasjonen
Bemanningen av kontoret
Kontoret i Brussel har to ansatte. I tillegg leverer Greater Stavanger daglig leder tjenester og 2/3stilling i hjemmesekretariatsfunksjonen til SrE. Heidi Kristina Jakobsen har vært direktør ved kontoret
i Brussel siden september 2012. Terje Gravdal har arbeidet som Europarådgiver siden september
2014. Hjemmesekretariatsfunksjonen har vært ivaretatt av Andreas Heskestad frem til 1. februar
2016 da Kristin Hetland tok over funksjonen. I tillegg hadde kontoret i Brussel en intern fire uker maijuni 2016.

Fra venstre: Direktør Heidi Kristina Jakobsen, EU-rådgiver Terje Gravdal, mulighetsutvikler
Kristin Hetland, mulighetsutviklere Andreas Heskestad, daglig leder Kristin Reitan Husebø

Samarbeid mellom UiS og Stavangerregionens Europakontor om trainee-stilling
I desember 2016 ble det besluttet at traineer fortrinnsvis rekrutteres fra Universitetet i Stavanger
som har rett på praksisstipend fra Erasmus+ på 4500 kr i måneden, til å arbeide ved SrEs kontor i
Brussel i inntil 10 måneder av gangen. SrE bidrar med stipend på 8500 kroner per måned.
Administrasjonen har kommet til at denne ordningen er den mest kostnadseffektive, i tillegg til at et
slikt samarbeid vil være et godt kompetansehevingstilbud til studenter fra Stavangerregionen. Den
første traineen rekrutteres januar 2017.
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