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Styremøte i Stavangerregionens Europakontor 8. desember 2016 
 
 
 
Sak 10 – 2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2016 
 
   

Vedtak: 
Protokoll fra styremøte 26. april 2016 godkjennes. 

   
 
    
Sak 11 – 2016 Lynkurs i EU/EØS 2016 og 2017  

Styremedlemmer forteller om gode tilbakemeldinger på kurset og 
understreker viktigheten med slike aktiviteter. Styret er positive til en 
gjentakelse i 2017.     
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  Vedtak: 
   Styret tar saken om Lynkurs EU/EØS i 2016 og 2017 til orientering  
 
 
Sak 12 – 2016 Gjennomgang av arrangement under European Week of Regions 

and Cities / Open Days 2016  
Direktøren orienterte om arrangementet.  

   
 
  Vedtak:  

Styret tar gjennomgangen av arrangement under European Week of 
Regions and CIties / Open Days til orientering.  

 
 
   
Sak 13 – 2016 Mobilisering til Horisont 2020  

Direktøren redegjorde for saken sa at kontoret også arbeider med andre 
programmer enn H2020.  
 
Styremedlemmer understreker kontorets viktige rolle for å nå opp i 
konkurransen om prosjektmidler fra EU.  
 
I diskusjonen ble det uttrykt et ønske om en kartlegging av pågående 
internasjonale prosjekter og planlagte søknader. Videre ønsket 
styremedlemmer å knytte tettere bånd internt i medlemsmassen for å 
utveksle erfaringer, eksempelvis mellom kommuner omkring smart-by.  
 
Det etablerte Europanettverket i SrE ble nevnt som et mulig nettverk og 
møteplass for denne type arbeid.  
 

 
   Vedtak: 

Styret tar saken om Mobilisering til Horisont 2020 til orintering. 
 
 
    
Sak 14 – 2016  Stavangerregionen får status som økosystem for helseinnovasjon  

(EIP AHA)    
Direktøren orienterte om Reference Sitestatusen som verktøy for 
profilering, for å hente hjem læring og marked, samt om stor regional 
deltakelse i det det nylig gjennomførte årsmøtet i EUs 
Innovasjonspartnerskap for aktiv & sunn aldring (EIP AHA).  
 
Styremedlemmer understrekte betydningen av å utnytte statusen på en 
god måte. I diskusjonen ble det uttrykt et behov i region for å organiserer 
store søknader på en mer koordinert måte og tilgjengeligjøre gode 
erfaringer for hvordan man lykkes med å få tilslag på internasjonale 
prosjekter. Det ble trukket frem eksempel fra Agder hvor man har jobber 
systematisk med  satsning på helse og IKT prosjekter.  
 
Direktøren orienterte om planlagte aktiviteter for å koordinere 
plattformen og nettverket på en god måte, inkludert informasjons- og 
dialogmøter med regionens helseaktører.  
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Saken skal rapporteres på til neste styremøte i april.  
 
   Vedtak: 

Saken om at Stavangerregionen får status som økosystem for helse-
innovasjon innen EIP AHA tas til orientering 

 
 
Sak 15 – 2016 Gjennomføring av seminar i EUs kulturprogram  

 Direktøren orienterte om seminaret.  
 
Styremedlemmer pekte på at det kan være utfordrende å for kreative 
næringer og vite hvor man kan finne finansiering og roste kontoret for 
gjennomført seminar. Et eget arrangementet for kreative næringer har 
blitt avholdt på Holme Egenes, det ble nevnt som et mulig innslag til 
neste samling å ha en orientering om EU´s finansieringsmuligheter.  

 
    

Vedtak: 
Saken om gjennomføring av seminar i EUs kulturprogram tas til 
orientering 

 
 
 
Sak 16 – 2016 Gjennomføring av Nordic Edge og SrE´s involvering      

 Styret er svært positive til arrangementet og fornøyd med SrE´s 
leveranse og involvering i prosjektet.   
 
 
Vedtak: 
Saken om Nordic Edge og SrE´s involvering tas til orientering  
 

 
 
Sak 17 – 2016       Status for DG Energy besøk i 2017  

 
Styremedlemmer er positive til at SrE gjennomfører ett besøk på egen 
regning i 2017 men oppfordrer til å fortsette å søke med finansiering på 
prosjekter.   

 
 

Vedtak 
Styret tar saken om status for DG Energy besøk i 2017 til orientering  
 
 

Sak 18 – 2016       Etablering av trainee-ordning  
Styret er positive til at kontoret har rammebetingelsene og finansiering i 
orden for å engasjere en trainee i 2017.  
 
Vedtak  
Styret tar saken om etablering av trainee-ordning til orientering. 
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Sak 19 – 2016 Planlagte aktiviteter 2017   
Direktøren redegjorde for planlagte aktiviteter 2017. 

    
   
  Vedtak: 
  Styret tar saken om planlagte aktiviteter 2017 til orientering. 
 
  
 
Sak 20 – 2016 Budsjett 2017 for Stavangerregionen  

Daglig leder Kristin Reitan Husebø orienterte om budsjettet for 2017. 
Styremedlemmer pekte på en skriftlig feil i saken hvor resultatet er 
omtalt som egenkapital, men skal være omtalt som balanse.   

   
 

Vedtak: 
Styret godkjenner budsjettet   

 
 
 
Eventuelt 
 
 
Møtet ble avsluttet med en orientering om EU´s politikk fra direktøren.  
 
 
 
 
Stavanger 08.12.2016 
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Til Kopi til  

Styret i 
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  Dato skrevet Side 
 

  08.04.2017 1 av 1  

Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr.  
 

Heidi K. Jakobsen /HKJ +32479664113   

 
 
Sak 2 – 2016  
 
Årsrapport for Stavangerregionens Europakontor 2016 
 
Årsrapporten for 2016 for Stavangerregionens Europakontor (SrE) gir en oversikt over de 
viktigste aktivitetene ved kontoret i året som gikk. Kontorets prioriterte satsningsområder i 
2016-2017, smartby og helse, viser seg relevante også i nedgangstider og i det grønne skiftet.  
 
SrEs oppdrag er å bidra til regional utvikling ved å bruke de mulighetene som EU og Europa 
bringer. Dette 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. 
 
Kontorets arbeid er forankret i Strategi for Stavangerregionens Europakontor 2013-2020, som 
tar utgangspunkt i Strategisk næringsplan for regionen, samt 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.   
 
Årsrapporten vil bli sendt ut til partnerne i Stavangerregionens Europakontor etter 
fremleggelse i generalforsamling.  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar årsrapport for 2016 for Stavangerregionens Europakontor til orientering.  
 
 
 
 
 
Kristin Reitan Husebø               Heidi Kristina Jakobsen 
Daglig leder        Direktør   
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Utkast årsrapport for Stavangerregionens Europakontor for 2016 
Handlingsplan for Stavangerregionens Europakontor 2016-2017 
Strategi for Stavangerregionens Europakontor 2013-2020 

  



	

	

	 	

						

Heidi	Kristina	Jakobsen	

						

						

Utkast	til	årsrapport	2016	
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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	næringsområder.		

Triangulum-suksessen	som	blant	annet	har	generert	Nordic	Edge	blir	lagt	
merke	til,	og	mange	er	nysgjerrige	på	hvordan	Stavangerregionen	

arbeider	med	EU	og	Europa	i	det	grønne	skiftet.	Stavangeregionens	Europakontor	ble	i	2016	invitert	
av	statsministeren	til	omstillingstoppmøte	og	av	Europaministeren	til	å	innlede	i	UDs	årlige	EØS-
konferanse.	Selv	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.	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	i	en	situasjon	der	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:		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

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.	
	 	

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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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	EU-
minister.	

	
	

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)		

Offentlig		 Greater	Stavanger	med	15	kommuner,	
Rogaland	Fylkeskommune,	Haugaland	Vekst	
med	fire	kommuner,	Eigersund	kommune		

Næringsliv		 Lyse	AS,	Stavangerregionen	Havn	IKS		
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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	Triangulum-
suksessen	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:	

	
ü Smarte	byer	og	bygder		
ü Aldring	&	helse	
ü Blå	og	grønn	mat	
ü Maritimt	
ü 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:	

ü Analyse	av	politisk	utvikling	i	EU	gjennom	artikler	på	hjemmesider	og	i	nyhetsbrev	
ü Informasjon	om	aktuelle	arrangement,	seminarer	&	konferanser	
ü Tilrettelegging	for	deltakelse	i	formelle	og	uformelle	nettverk	
ü Utforming	av	program	for	studiebesøk	og	hospitering	for	medlemmer	
ü Informasjon	om,	og	støtte	til,	deltakelse	i	EU-finansierte	prosjekt		
ü 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	2013-
2020.	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	EU-
delegasjonen	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:	

ü Stavanger	Universitetssykehus	(oktober,	Brussel)	
ü Universitetet	i	Stavanger	(18.	april,	Brussel)	
ü 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.		

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	
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469	lesere,	en	økning	fra	453	i	2015.	
	

SrE	har	også	sett	økt	aktivitet	på	sosiale	medier	i	2016,	med	kontorets	Facebook-side	og	Twitter-
profil.	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.	
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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:		

ü Haugesund	kommune	–	digitale	verktøy	i	fremtidens	utdanning	(Horisont	2020)		
ü Magma	UNESCO	Global	Geopark	i	Eigersund	kommune	-	digital	innovasjon	innen	kulturarv	og	

turisme	(Kreativt	Europa-programmet)	
ü Time	kommune	-	om	digitalisering	og	modernisering	av	offentlig	sektor	(Interreg	

Nordsjøprogrammet)		
ü Stavanger	kommune	-	nettverk	for	innovative	anskaffelser	av	smartbyløsninger	(Horisont	

2020)		
ü Stavanger	kommune	-	naturbaserte	løsninger	for	flomberedskap	(Horisont	2020)		
ü 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	
(Sesam),	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.		

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	
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.		

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,	Nord-
Nederland	og	Skåne,	og	deltok	også	i	arbeidsgruppene	for	helse	og	for	energi.		
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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:	

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:	

ü 15.	mars,	Bergen	-	Havrommet	2020,	ledet	av	Norges	Forskningsråd.	16.	mars,	Stavanger	-	
Næringslivets	muligheter	2020,	ledet	av	Norges	Forskningsråd.	

ü Workshop	om	SMB-instrumentet,	i	samarbeid	med	Innovasjon	Norge	og	GCE	Subsea.	
ü 12.	mai,	Stord	–	prosjektverksted	Marine	Clean	Tech	og	aktuelle	søkere.		
ü 21.	september,	Stavanger	-	SMB-instrumentets	fase	to,	med	Innovasjon	Norge.	
ü 7.	november,	Stord	-	Oppfølging	av	prosjektverksted	12.	mai.		
ü Stavanger:	oppstartsmøte	for	dialog	om	akvakultur-utlysning	under	Horisont	2020	
ü 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.	

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	
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	Triangulum-prosjektet	i	Brussel	sammen	med	forskningsnettverket	
ERRIN	og	EU-kontorene	til	Eindhoven,	Øst-	og	Nord-Finland,	Nord-Nederland	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.		

	
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.		

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.	
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Nedenfor	et	utvalg	av	møter	og	arrangement	der	Stavangerregionen	har	holdt	innlegg	om	smartby	
og	smart	omstilling:	

ü 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	

ü Vaasa	(FI),	Malmö	og	Göteborg,	Liverpool	og	Greater	Manchester,	Sør-Danmark	og	Nijmegen		
ü EUs	årlige	EØS-konferanse	–	hvordan	arbeide	europeisk	i	omstilling	av	Stavangerregionen	
ü EFTA-sekretariatets	komitemøte	i	Stavanger	-	tema	var	smart	omstilling		
ü Statsminister	Solbergs	toppmøte	om	omstilling	
ü 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	2017	
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.	

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.	

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	2/3-
stilling	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	mai-
juni	2016.	

	

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.	



 

  

      

Heidi Kristina Jakobsen 
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Handlingsplan for Stavangerregionens Europakontor 2016-2017 

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 offentlig-

privat 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 EU-

prosjekter 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 by- 

og 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 Triangulum-

prosjektet 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 informasjons- 

og 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 EØS-

avtalen, 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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Strategi for Stavangerregionens Europakontor 2013-2020 

 

1. Innledning 

Stavangerregionens Europakontor (SrE) ble opprettet høsten 1993 og er et samarbeid mellom 

partnere fra offentlig sektor, kunnskapsmiljøer og næringsliv i Rogaland. Kontoret skal betjene 

regionens og medlemmenes direkte interesser. Det er et sentralt mål å bidra til vekst og utvikling av 

regionens næringsliv. Kontoret skal primært løfte frem prosjekter som bringer sammen næringsliv, 

FoU-sektoren og offentlige myndigheter. Innsatsen skal fokuseres på utvalgte, strategiske områder. 

EU er Norges desidert største handelspartner, og EØS-avtalen definerer i stor grad rammebetingelser 

for norsk næringsliv, offentlige myndigheter og forskningsmiljø.  Stavangerregionen har en åpen 

økonomi og er en internasjonal og europeisk aktør. Gjennom tilstedeværelse i Brussel, er regionen i 

nærheten av EUs beslutningsmekanismer, og kontoret sikrer et bredt kontaktnett av offentlige og 

private aktører på europeisk, nasjonalt og regionalt nivå.  

Arbeidet ved SrE er forankret i Strategi 2008-2013 og Strateginotat 2010-2012, samt evaluering 

(2007) og brukerundersøkelse (2011).  I 2012 rulleres strategien med den hensikt å oppdatere 

innholdet til både utvidet partnerskap, ny direktør ved kontoret i Brussel, utviklingen i EU og i 

Rogaland, samt for å stadfeste visjonene for videre arbeid i Brussel. Strategien har et relativt langt 

tidsperspektiv og eventuell oppdatering/rullering av planen vil vurderes hvert tredje år. Strategien vil 

bli operasjonalisert i årlige handlingsplaner.  

 

2. Stavangerregionen mot 2020 

Framtidsutsiktene for Stavangerregionen ser lyse ut for perioden 2013-2020. Til forskjell fra store 

deler av Europa, forventes vekst i økonomien og ledigheten ser ut til å forbli minimal. Samtidig 

opplever Stavangerregionen som resten av Europa økt global konkurranse, utfordringer knyttet til 

energi og klimaspørsmål samt demografi. Stavangerregionen har flere eldre som lever lengre og en 

trenger arbeidskraft i pleie- og omsorgssektoren. Regionen opplever en stor befolkningsvekst, blant 

annet på grunn av oppsving i oljerelatert virksomhet. I storbyområdet er boligprisene høye og 

veinettet overbelastet. Næringslivet er i stor grad knyttet til oljesektoren og det er et mål for 

regionen å få et mer sammensatt næringsgrunnlag. 

For å møte utfordringer knyttet til en stadig økende levealder, kreves velferdsteknologi og 

arbeidskraft. For å trekke kompetanse til regionen mer generelt, må det bygges flere boliger men det 

må også legges til rette for mobilitet i samarbeid mellom høy- og lavpresskommuner, det må tilbys et 

godt tjenestetilbud ikke minst innenfor kultur- og fritidsopplevelser. For at næringslivet skal være 

konkurransedyktig må det satses strategisk innenfor kunnskapsøkonomien og gjerne i samarbeid 
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med FoU-miljøene. Man er dessuten avhengig av god infrastruktur og mobilitet for innbyggerne.  

Målet er nyskapende og kunnskapsbasert, bærekraftig og inkluderende vekst, hvilket sammenfaller 

med målene i EUs vekststrategi Europa 2020.  

Usikkerhet om framtiden 

Til tross for utfordringer knyttet til befolkningsvekst (beskrevet blant annet i IRIS’ «Scenarier 2029») 

ser altså framtidsutsiktene for Stavangerregionen lyse ut de kommende årene. Samtidig går EU og 

mange EU-land en svært usikker tid i møte, og utviklingen i Europa generelt men i EU/ EØS spesielt, 

påvirker oss i stor grad.  

Den økonomiske krisen bidrar til mindre etterspørsel av varer, økende arbeidsledighet og 

medfølgende sosial uro. Ikke minst resulterer dette i politisk fragmentering, og noen vil mene at EU 

som politisk prosjekt er i fare. Som en direkte følge av krisen, ønsker land som Tyskland og Frankrike 

mer integrasjon, samtidig som Storbritannia skal holde folkeavstemning om mulig avvikling av 

medlemskapet. Videre tynnes det muligens i EFTA-EØS rekkene ved den islandske EU-søknaden og 

EU har varslet en gjennomgang av EØS-avtalen lik den Norge har foretatt nylig. 

Det er mange usikkerhetsmomenter; det kuttes i budsjetter på EU-nivå og uroen i mange land stiger. 

Stavangerregionen og SrE må være forberedt på at det kan komme uforutsette hendelser som 

påvirker EUs politikk og prioriteringer og vår innretning til disse. 

 

3. Muligheter i EU og Europa 

Med utgangspunkt i handelsbalanse og EØS-virkelighet, har Stavangerregionen mye å hente på å 

orientere seg mot EU og Europa. Til tross for ulikhetene, opplever mange EU-land utfordringer 

tilsvarende de Stavanger står overfor, og dette preger også EUs politikk og programmer i den aktuelle 

perioden. EUs utgangspunkt er samfunnsutfordringer og den dominerende arbeidsmetoden er i 

økende grad partnerskap mellom myndigheter, næringsliv og kunnskapsmiljøer.  

EUs overordnede vekststrategi tar utgangspunkt i økt global konkurranse, og samfunnsutfordringer 

knyttet til klima, energi og demografi. Strategien har som mål å skape smart, bærekraftig og 

inkluderende vekst med innovasjon og nyskaping i sentrum. Det er definert fem konkrete mål som 

medlemslandene rapporterer på årlig (FoUs andel av BNP, frafall i skolen, sysselsettingsgrad blant 

eldre, befolkningsandel med høyere utdanning, andel fattige).  

Alt EU foretar seg er styrt inn mot dette og skal bidra til at EU når målsettingen i strategien. Det er 

lansert syv flaggskipsinitiativ som skal bidra direkte, men politikk og programmer på alle andre felt 

påvirkes også. Det er med andre store muligheter for å finne EU-programmer som er fokusert på 

tema vi er opptatte av og som er aktuelle for regionens næringsliv, myndigheter og kunnskapsmiljøer 

i samarbeid. Fordelingen av midler mellom de ulike programmene bestemmes i løpet av høsten i 

forbindelse ved vedtak av EUs langtidsbudsjett 2014-2020, med påfølgende utlysninger i 2014.  
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4. Visjon, mål og tiltak  

Visjon 

Stavangerregionens Europakontor skal gjøre europeiske impulser til regional styrke.  

Mål og tiltak 

Stavangerregionens Europakontor skal være en døråpner for partnerne og andre aktører i regionen 

som søker kunnskap og muligheter i Europa. For å oppnå dette er dette er det definert 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 Stavangerregionen blir kjent som Europas 

energihovedstad 

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

For å nå delmålene, arbeides det i hovedsak langs fire akser: informasjon, kompetanseheving, 

kunnskapsutveksling og prosjektarbeid, samt profilering.  

Kontorets arbeid vil være orientert mot de muligheter og utfordringer Stavangerregionen til enhver 

tid har, her definert som strategiske innsatsområder. 

 

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

Rammevilkårene for næringslivet og i økende grad også forskningsmiljøene, betinges i stor grad av 

EØS-avtalen.  Offentlig sektor påvirkes på omfattende vis av EU gjennom EØS-avtalen som innkjøper, 

arbeidsgiver, tjenesteprodusent og samfunnsutvikler.  For å sikre at offentlige og private ressurser 

brukes mest mulig effektivt, er det essensielt å være tidlig informert om relevante prosesser og om 

mulig søke å medvirke i disse.  

Tiltak:  

 Informere om endringer i avtaler og regelverk i EU/EØS som påvirker regionale aktører og 

søke å påvirke prosesser av særlig relevans for aktørene. 

 Utarbeide informasjons- og nyhetsmateriale av størst mulig relevans for medlemmene. 

 Hjemmesider, nyhetsbrev og andre former for nyhetsformidling gjennomgås. 

 Utarbeide effektive distribusjonssystemer  

 Trekke på EU/EØS kunnskap som fins hos KS, andre regionskontor og i det norske miljøet 

forøvrig   

 Legge til rette for deltakelse i europeiske fagnettverk 

 Kunnskaps- og kompetansehevingstiltak skal tilbys:  

o SrE lager skreddersydde program for medlemmer som ønsker å lære om EU/EØS og 

oppdatere seg på sitt fagområde 

o medlemmene tilbys kursing i EU/EØS, av SrE eller samarbeidspartnere  

o hospitering fra medlemmene - tentativt to opphold i året  
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Delmål 2: Læring og prosjekt - SrE skal bidra til bedre tjenester og produkter i regionen  

Stavangerregionen står overfor mange av de samme problemstillingene som andre europeiske 

aktører. Stavangerregionens aktører – innenfor kunnskapssektoren og det offentlige, og i økende 

grad også næringslivet- vil ha stort utbytte av erfaringsutveksling og prosjektsamarbeid for å kunne 

tilby stadig bedre og mer ressurseffektive tjenester og produkter.  

EØS-avtalen byr på muligheter for norske aktører til å delta i EUs forskjellige programmer. Ulike 

internasjonale nettverk tilbyr plattformer for informasjon og erfaringsutveksling, og utgjør dessuten 

ofte en arena for prosjektutvikling og – søknad. Kontoret skal informere om muligheter for 

finansiering og samarbeid, og fungere som fasilitator, bl.a. gjennom hospitantordningen. 

Tiltak:  

 Bidra til økt deltakelse i internasjonale prosjekter, med og uten EU-finansiering  

 Assistere i prosjektutvikling og partnersøk  

 Tilby prosjektutviklingskurs, gjerne i samarbeid med andre aktører 

 Bidra til økt kunnskap om EUs programmer og finansieringsmuligheter 

 Aktiv nettverksbygging i formelle og uformelle fora 

 Legge til rette for at medlemmene deltar i fagnettverk  

Delmål 3: Profilering og interesser – SrE skal bidra til Stavangerregionen blir kjent som Europas 

energihovedstad  

SrE skal bidra til å gjøre Stavangerregionen kjent overfor EU-institusjonene og andre aktører på 

nasjonalt og europeisk nivå, inkludert regioner av strategisk interesse.  For at regionen skal kunne 

tiltrekke seg nødvendig kompetanse, investeringer og besøk, må regionen og dens fortrinn og 

kvaliteter gjøres kjent. 

Tiltak: 

 SrE skal bidra i samarbeid og nettverk som synliggjør regionen  

 SrE brukes som utstillingsvindu for regionen og regionens produkter og kvaliteter. 

 SrE skal i all kommunikasjon opptre gjenkjennbart og tydelig.  

 SrE skal i samarbeid med medlemmene definere et slagord som for eksempel «Stavanger 

gives you energy», utarbeide promoteringsmateriale og definere et enhetlig budskap når 

Stavangerregionen og kontoret presenteres i europeisk sammenheng. 

 SrE skal bidra til at Stavanger blir kjent som The Energy Capital of Europe i betydningen 

o Det vi lever av - næringsdimensjonen 

o Det vi lever for - livskvalitet 

 SrE skal bidra til å fremme budskap av strategisk interesse for medlemmene. Eksempelvis 

Stavangerregionen som «Scandinavian Hub» for logistikk og gods på sjø fra/til kontinental 

Europa og Storbritannia, og at regionen blir kjent for sitt sterke petromaritime miljø. 

 SrEs hjemmesider skal brukes som utstillingsvindu, men også kilde til praktisk informasjon 

nødvendig for de som ønsker investere og bo i regionen. 

 Videreføre praksis med trainee-besøk fra DG energi, og søke å definere lignende strategiske 

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

Kontoret skal samle kompetanse og kunnskap om EU, EØS og Europa som gjør regionen bedre i stand 

til å nå sine mål. Høyt kompetente medarbeidere er en forutsetning for dette, og forsterkninger av 

personell i form av en trainee-ordning kan gi en positiv gevinst både for regionen og kontoret i 

Brussel.  Kontoret skal være bærekraftig, gjennom systematisk samling av kunnskap, informasjon og 

arbeidsmetodikk.   

Tiltak:  

 Det utarbeides maler, oversikter og beskrivelser av arbeidsmetodikk ved kontoret. 

 Det opprettes felles arkiverings- og arbeidsflater mellom SrE og hjemmesekretariatet i GS og 

med mulighet for deling med foreningens organer. 

 Personalet deltar i kompetansehevingstiltak  

 De ansatte ved SrE i Brussel foretar regelmessige hjemmebesøk 

 Det etableres en trainee-ordning på kontoret i Brussel 

 

5. Strategiske innsatsområder 

Med utgangspunkt i regionens fortrinn og utfordringer, vil SrE jobbe aktivt med å styrke følgende 

klynger og områder: 

• Helse og velferd – Det offentlige i samarbeid med forskningsmiljøer og næringsliv må sørge 

for utvikling av velferdsteknologi som er ressurssparende og bidrar til økt livskvalitet for pasienter 

og eldre. Bl.a. samhandlingsreformen har bidratt til økt fokus på forebygging. Demografiske 

endringer tilsier at kommunene behøver mer arbeidskraft innen helse- og omsorg i fremtiden, og i 

økende grad ta i bruk velferdsteknologi. Her kreves samarbeid mellom myndigheter, forskning og 

næringsliv. Det fins en gryende helseteknologiklynge i regionen som bør stimuleres og videreutvikles. 

Kommunene kan stimulere innovasjon bl.a. gjennom offentlige innkjøp.  

 Energi - Stavangerregionen er Europas energihovedstad, og har verdensledende 

teknologimiljøer innen en rekke felt. Flertallet av nye oljeselskaper som har fått rettigheter på norsk 

sokkel, har valgt å lokalisere seg i regionen. Dette har forsterket klyngens mangfold og internasjonale 

karakter.  

Stavangerregionen vil jobbe for å opprettholde sin posisjon som energihovedstad gjennom å bygge 

broer mellom industri, akademia og offentlig sektor; opprettholde og videreutvikle vertskapsrollen 

for regionen; samt bidra til nye etableringer innen energisektoren. 

Aktiviteten i petroleumsklyngen er svært høy, og dette vil kunne vedvare i overskuelig framtid ved en 

fortsatt høy oljepris. Utvikling av vindparker er kommet i gang, noe som gir grunn til optimisme når 

det gjelder regionens framtidige posisjon innen fornybar energi. Marint / maritimt – med 

hovedtyngde i Haugesundregionen, har regionen et av landets sterkeste miljøer innen maritime 

næringer, med særlig tyngde innen petromaritim virksomhet. 

 Marint / maritimt – Med hovedtyngde i Haugesundregionen, har regionen et av landets 

sterkeste miljøer innen maritime næringer, med særlig tyngde innen petromaritim virksomhet. 
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Denne næringen utgjøres av til dels overlappende bransjer; shipping, verftsindustri, 

skipsutstyrsindustri og offshore. Dette er tunge industrier med relativt lang historie i regionen, men 

som har tilpasset seg nye markedsforhold.  Tyngdepunktet i denne gruppen/klyngen , er r er 

veletablerte industribedrifter, samtidig som at hele verdikjeden er representert. 

Medlemsinstitusjonene i SrE har alle medvirkende roller i denne verdikjeden, og SrE vil være et viktig 

punkt for videre utvikling i denne næringen. 

Marine næringer er godt etablert i regionen, og de nærliggende sjøområder nyttes til produksjon og 

en rekke utviklingsprosjekter. Det er etablert en rekke prøvefelt til havs og kompetansemiljø i 

tilknytning til dette.  

• Infrastruktur – Stavangerregionen må utvikle transportsystemer som reduserer bilbruk, 

øker mobiliteten for innbyggerne og tjener næringslivets behov. Næringslivet og befolkningen for 

øvrig er avhengig av gode transportsystemer.  Ambisjonen om at Stavangerregionen med Risavika 

havn som nav blir et logistikk-knutepunkt – The Scandinavian Hub- ville vært positivt for næringslivet 

og miljøet. Videre kan gode systemer for offentlig transport i regionen bidra til å få ned boligprisene i 

høypressområder ettersom det blir mulig å bo i kommuner med mindre press.  

Et godt offentlig transporttilbud bidrar også til mindre biltrafikk med de positive miljø- og 

helseeffektene det har. Ambisiøse og innovative infrastrukturløsninger preger dessuten regionens 

identitet som fremtidsrettet og kan bidra til å tiltrekke ung, dynamisk arbeidskraft. Integrerte 

planprosesser og samarbeid i triple helix er essensielt i arbeidet med mobilitet og transport.  

• Utdanning, forskning og kompetanse - Regionens evne til å forvalte og foredle 

befolkningens kompetanse er avgjørende for verdiskapingen og samfunnsutviklingen. Kunnskap og 

kompetanse opparbeides gjennom utdanningssystemet, fra grunn- og videregående skole til 

universitet og høyskole, og videreutvikles i arbeidslivet som et resultat av utfordrende oppgaver, 

læring og kunnskapsutveksling. Etterspørselen etter kompetent arbeidskraft og ny kompetanse i 

regionen vil fortsette å øke i årene som kommer.  Globaliseringen øker takten på nyskaping og 

teknologiutvikling over hele verden, og øker behovet for omstilling og spesialisering også i 

Stavangerregionen. Eldrebølgen og økte krav til kvalitet i offentlige tjenester, vil øke etterspørselen 

etter arbeidskraft med høy kompetanse. En solid satsning på FoU innenfor universitets- og 

høyskolesektoren, er en forutsetning for å skape de innovative løsningene samfunnet trenger. 

SrE vil tilstrebe en kultur for læring for alle, som forplikter og utfordrer til stadig å søke ny kunnskap. 

Innovasjoner blir til når vi bruker kunnskap og erfaringer på nye måter. En kompetent arbeidsstyrke 

som får mulighet til å ta kreativiteten i bruk, er avgjørende for innovasjon, økt verdiskaping og i siste 

instans til sikring av velferden. 

• Kultur og attraktivitet – Stavangerregionen må gjøres attraktiv for å tiltrekke kompetent 

arbeidskraft, besøk og næringsetableringer. Høy livskvalitet er viktig for trivsel, helse og velvære for 

hele befolkningen. Å kunne tilby høy grad av livskvalitet i form av kultur, frisk luft og gode 

velferdsordninger er også et trekkplaster når man skal tiltrekke seg kompetanse, ikke minst fra 

utlandet. SrE skal bidra til å synliggjøre regionens mange fortrinn som bidrar til livskvalitet, 

eksempelvis urbane kulturopplevelser, natur og kortreist mat. I dette arbeidet er det naturlig å bygge 

videre på Stavangerregionens status som tidligere Europeisk kulturhovedstad.  
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• Mat - Stavangerregionen ønsker å ha en tydelig posisjon i norske og europeiske markeder for 

kvalitetsmat og differensierte produkter. Matnæringen i Stavangerregionen står sterkt og er av stor 

nasjonal betydning. Innenfor landbruket er regionen ledende med over 20 prosent av husdyrholdet i 

landet, samt betydelig produksjon fra veksthusnæringen. Akvakulturnæringen er voksende og har 

forskningsmiljøer som er verdensledende på sine områder. Næringspolitisk har matsatsingen vært 

viktig for regionen over mange år, og etableringen av Norwegian Center of Expertise - Culinology og 

Måltidets Hus har gitt regionen mulighet til å styrke sin nasjonale rolle som kompetansemiljø. I tillegg 

har matfestivaler, kokker i verdensklasse og en livskraftig måltidsnæring bidratt til å bygge opp om 

omdømmet som matfylke. 

For å sikre fortsatt verdiskaping, vil stimulering av forskning, innovasjon og utvikling i næringen, samt 

oppbygging av gode kompetansemiljøer være avgjørende.  

 

6. Særlig aktuelle EU-program og initiativ 

Med utgangspunkt i Stavangerregionens utfordringer og ambisjoner, vil SrE vurdere EUs 

prioriteringer og de muligheter som fins for læring og prosjektfinansiering. 

Av de syv flaggskipsinitiativene innenfor EUS vekststrategi Europe 2020, er Innovation Union 

(partnerskap omkring aktiv og sunn aldring, IKT, grønn vekst) særlig viktig. Videre er Resource 

Efficient Europe og An agenda for New Skills and Jobs (relatert til arbeidsinnvandring og inkludering) 

aktuelle. Det nye rammeprogrammet for forskning og innovasjon, Horizon 2020, har også 

prioriteringer i tråd med Europa 2020 strategien, med særlig aktuelle satsninger som Smart Cities. 

For å komme i inngrep med Horisont 2020 programmet, er det viktig å forme triple helix partnerskap 

lokalt og posisjonere seg før den nye programperioden starter i 2014.  

Det fins interessante muligheter innenfor sektorprogrammene, eksempelvis innenfor programmet 

for livslang læring og helseprogrammet. For næringslivet er COSME, arvtakeren til 

innovasjonsprogrammet CIP, særlig aktuelt. Programmet er rettet mot næringsliv, entreprenørskap 

og innovasjon.  For plan- og infrastrukturprosjekter kan eksempelvis  INTERREG , være et interessant 

program. 

 

7. Organisering 

Etter å ha vært drevet som prosjekt fra 1993-2012, gikk Stavangerregionens Europakontor fra juli 

2012 over til å drives som en forening, hvor de offentlige partnerne er medlemmer og sammen med 

øvrige partnere inngår serviceavtaler med Stavangerregionens Europakontor (SrE). 26 partnere har 

serviceavtaler med SrE ved inngangen til 2013, hvorav 20 kommuner, Rogaland fylkeskommune, tre 

kunnskapsinstitusjoner og to bedrifter.  

Generalforsamlingen er det øverste ansvarlige organet i SrE. Styret består av representanter fra 

medlemmene i foreningen og oppnevnes av generalforsamlingen. Det er kun de offentlige partnerne 

som kan velges som styrerepresentanter, mens øvrige partnere har observatørstatus med møte-, 

tale- og forslagsrett.  
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Administrerende direktør i Greater Stavanger (GS) er daglig leder for SrE, med overordnet ansvar for 

strategigjennomføring, økonomi, og drift. Daglig leder innstiller saker til foreningens styre. På 

kontoret i Brussel har foreningen en direktør og en rådgiver. Direktør har ansvar for daglig drift i 

Brussel, samt operasjonalisering av strategien. SrE har avtale om å leie inn personalressurs til en 

hjemmemedarbeiderstilling på deltid i Greater Stavanger. Denne ivaretar sekretariatsfunksjonen for 

SrE. Prosjekt- og utviklingsarbeid samt kontakt med og oppfølging av partnere skjer i nært samarbeid 

mellom kontoret i Brussel og hjemmesekretariatet.   

Styret kan oppnevne en arbeidsgruppe som et rådgivende organ.  Arbeidsgruppen består av 

administrative representanter fra partnerne i foreningen, som utfører europarelatert arbeid i sine 

respektive organisasjoner. Arbeidsgruppen vil fungere som en samarbeidspart for medarbeiderne i 

SrE. Det avholdes 4-6 møter årlig. 
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Til Kopi til  

Styret i 

Stavangerregionens Europakontor 

  

  Dato skrevet Side 
 

  04.04.2017 1 av 1  

Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr.  
 

Kristin Hetland /KH 911 01 331   

 
 

Sak 03 – 2017  

 
Årsberetning og årsregnskap 2016  
 

 
 

Styret bes om å godkjenne styrets årsberetning og regnskap for 2016. Styrets årsberetning og 

regnskap legges deretter frem for generalforsamlingen til endelig godkjenning. 
  

Etter behandling og godkjenning av generalforsamlingen, vil årsrapport, styrets årsberetning 

og regnskap sendes ut til partnerne i Stavangerregionens Europakontor. 
 

 
Forslag til vedtak 

Styret godkjenner årsoppgjør og årsberetning for 2016  

 
 

 
 

Kristin Reitan Husebø       Heidi Kristina Jakobsen   

Daglig leder                                                                Direktør  
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Vedlegg 

Utkast Årsoppgjør Stavangerregionens Europakontor 2016 
Utkast Årsberetning Stavangerregionens Europakontor 2016  

http://www.stavangerregion.no/


Resultatregnskap
Stavangerregionens Europakontor

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015

Salgsinntekt 3 814 926 3 103 007
Sum driftsinntekter 3 814 926 3 103 007

Lønnskostnad 1 734 665 1 782 647
Annen driftskostnad 1 643 121 1 670 379
Sum driftskostnader 3 377 786 3 453 026

Driftsresultat 437 140 -350 019

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 1 238 13 274
Annen finansinntekt 4 153 3 715
Annen finanskostnad 5 066 5 593
Resultat av finansposter 325 11 396

Skattekostnad på ordinært resultat 7 838 0
Ordinært resultat 429 626 -338 623

Årsoverskudd 429 626 -338 623

Overføringer
Avsatt til egenkapital 429 626 0
Overført fra annen egenkapital 0 338 623
Sum overføringer 429 626 -338 623

Stavangerregionens Europakontor Side 1



Balanse
Stavangerregionens Europakontor

Eiendeler Note 2016 2015

Langsiktige fordringer 86 273 86 273
Sum finansielle anleggsmidler 86 273 86 273
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer 31 066 0
Andre kortsiktige fordringer 177 642 23 511
Sum fordringer 208 707 23 511

Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 062 518 1 296 109

Sum omløpsmidler 1 271 226 1 319 620

Sum eiendeler 1 357 498 1 405 893

Stavangerregionens Europakontor Side 2



Balanse
Stavangerregionens Europakontor

Egenkapital og gjeld Note 2016 2015

Egenkapital
Egenkapital 776 499 346 872
Sum egenkapital 776 499 346 872

Sum egenkapital 776 499 346 872

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 41 103 44 593
Skyldig offentlige avgifter 133 426 151 858
Annen kortsiktig gjeld 406 471 862 570
Sum kortsiktig gjeld 580 999 1 059 020

Sum gjeld 580 999 1 059 020

Sum egenkapital og gjeld 1 357 498 1 405 893

Stavangerregionens Europakontor Side 3



Stavangerregionens Europakontor 

 

ÅRSBERETNING FOR 2016 
 
 

Virksomhetens art og lokalisering 

 
Stavangerregionens Europakontor ble opprettet høsten 1993 og er et samarbeid mellom 32 partnere fra offentlig sektor, 

kunnskapsmiljøer og næringsliv i Rogaland. Gjennom tilstedeværelse i Brussel er regionen i nærheten av EUs 

beslutningsmekanismer og kan følge relevante fagområder på nært hold. Kontoret i Brussel sikrer et bredt kontaktnett 

av både offentlige og private aktører på europeisk, nasjonalt og regionalt nivå.  

 

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat 

Foreningen hadde totale driftsinntekter på kr. 3 814 926 i 2016. Styre og ledelsen er tilfreds med årsresultatet på  

kr 429 626 da dette er innenfor de rammer og budsjetter som var fastsatt. Totalkapitalen pr 31.12.16 var  

kr 1 357 498. Egenkapitalen pr 31.12.16 var kr. 776 499 som er 57,2 % av totalkapitalen. Den likviditetsmessige 

stillingen er tilfredsstillende. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet og notene et rettvisende bilde av eiendeler og 

gjeld, finansiell stilling og resultat. 

 

Fortsatt drift 

Styret bekrefter at grunnlaget for videre drift er tilstede jfr. regnskapsloven § 3-3. Årsregnskapet er utarbeidet i 

samsvar med dette. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av 

selskapet. 

 

Arbeidsmiljø 

Arbeidsmiljøet i selskapet er etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Det har ikke inntruffet skader eller ulykker.  

Direktøren har vært 50 % sykemeldt i 3 måneder uten at dette har påvirket driften av kontoret nevneverdig. 

 

Likestilling 

Det arbeider 2 kvinner og 1 mann i foreningen. I styret sitter 9 kvinner og 8 menn. Styret er ikke kjent med at det 

foreligger forhold i selskapet som vil kunne være i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. 

 

Ytre miljø 

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Brussel, 25. April 2017 

  

 

…………………….  …………………….  ………………………           

Christine Sagen Helgø   Stanley Wirak  Cecilie Bjelland 

Styrets leder   Styremedlem  Styremedlem 

 

 

……………………..  …………………….  ……………………….  

Ragnhild Bjerkvik   Sigmund Lier    Ole Ueland 

Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

 

 

.................................  …………………….  ……………………… 

Anja Berggård Endresen  Ane Mari Braut Nese  Irene Heng Lauvsnes 

Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

 

 

……………………..  ……………………..  ……………………… 

Leif Erik Egaas   Liv Reidun Grimstvedt  Pål Morten Borgli    

Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

 

 

………………………  ………………………  ……………………… 

Troels Gyde Jacobsen  Svein Skeie   Kristin Reitan Husebø  

Styremedlem   Styremedlem   Daglig leder 
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Til Kopi til  

Styret i 

Stavangerregionens Europakontor 

  

  Dato skrevet Side 
 

  30.03.2017 1 av 1  

Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr.  
 

Håkon Ohren /HKO +4795482304   

 
 

Sak 04 – 2017  

 
Lynkurs i EU/EØS 2017 
 

20.-21. september inviterer Stavangerregionens Europakontor (SrE) sammen med KS og 
øvrige norske regionkontor, til «lynkurs» i EU/EØS i Brussel. Aktiviteten er forankret i 

Handlingsplan for Stavangerregionens Europakontor 2016-2017, og en oppfølging av 

suksessen med fjorårets lynkurs.  
 

Bakgrunn – hensikt og målgruppe 

SrE initiativ tok initiativ fjorårets kurs (8-9. september 2016) der hovedhensikten var å 
informere de nye folkevalgte i etter Kommune- og fylkestingsvalget 2015, om hvilke 

muligheter og begrensninger EU og EØS-avtalen bringer. Behovet for informasjon om EØS-
avtalens innhold og rekkevidde samt relevant EU-politikk er stort. Målgruppen er folkevalgte 

og ledere i kommunene, men er åpent for alle partnerne i kontoret.  

 
Programmet 

Programmet går over to dager (en overnatting) og gir innføring i hvordan norske aktører 
berøres av EU og EØS. I tillegg belyses aktuelle tema som digitalisering, delingsøkonomien og 

det grønne skiftet. Programmet byr også på anledning til å bli kjent med respektive 

regionskontor, og inkluderer en nettverksmiddag.  
 

Deltakelse  

Det er plass til 100 deltakere og plassene fordeles etter først-til-mølla-prinsippet. 
Deltakeravgift er NOK 1045 eks. mva, inkludert treretters middag. Deltakerne dekker selv 

utgifter til reise og overnatting. Lunsj begge programdager dekkes av arrangørene. Styret vil 
motta invitasjon per epost og arrangementet blir annonsert i nyhetsbrevet. Fristen for 

påmelding er satt til 19. juni. 

 
 

Forslag til vedtak 
Saken om invitasjon til lynkurs i EU/EØS i Brussel tas til orientering.  
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Kristin Reitan Husebø               Heidi Kristina Jakobsen 
Daglig leder        Direktør    

 

 
 

 
 

   

 
Vedlegg 

- Invitasjon og foreløpig program 
  

http://www.stavangerregion.no/


 

 

Arrangører: 

  
Spiller EU egentlig noen rolle for kommuner og fylkeskommuner? Er det stor forskjell 
på de sakene lokal- og regionalpolitikere i Europa og Norge diskuterer? Hvordan 
deltar Norge i det europeiske samarbeidet? Og hva kan vi bruke det til? 
 

Gjør dette deg nysgjerrig? Meld deg på lynkurs om forholdet mellom EU og norsk kommunesektor i 
regi av KS og de seks norske regionkontorene i Brussel. 
 

Lynkurset blir kjørt i september 2017. 

 

Praktisk informasjon:  

 

Hva: Lynkurs for politikere   

Hvor: Norges Hus, Rue Archimède 17, 1000 Brussel, Belgia 

Når: Lunsj-til-lunsj, 20. – 21. september 

Hvordan: Påmelding via denne lenken.  

Frist: 30. juni 

Hvor mye:  

Hvor mange: Maksimalt 100 deltakere. Her er det første dame til mølla-prinsippet 

som gjelder. Deltakerne som har fått plass på kurset mottar bekreftelse og 

betalingsinformasjon.  

På hvilken måte: Påmelding gjøres via KS Agenda AS, som også er ansvarlig for 

blokkbestilling av hotell. Deltakeravgiften er på NOK 1045 eks. MVA, og inkluderer 

trerettersmiddag. Arrangørene sørger for lunsj begge programdager. Den enkelte 

deltaker dekker selv utgifter forbundet med reise og opphold.  

 

http://kurs.ksagenda.no/EoSEUpa123/informasjon.cfm


 
 

 
 

Arrangører: 

ONSDAG 20. SEPTEMBER 2017 

 

12.00 Registrering - lunsj – mingel – Adresse: Norges Hus, Rue Archimède 17 

 

12.50  Velkommen og introduksjon av deltagere 

 

13.10 Norge og EU -  Oda Sletnes, Norges ambassadør til EU 

20 minutter til Oda + 10 min spørsmål 

 

13.40  Hva er egentlig EØS-avtalen og hvordan påvirker den norske kommuner?  

3 innledere på 15 min hver. 

Åse Erdal fra KS & noen fra EFTA-sekretariatet og FMO 

14.30 Pause med kaffe & te 

14.50 Reglene om offentlige anskaffelser og offentlig støtte er viktige rammebetingelser for 

kommunal sektor. Hvordan håndheves regelverkene i ESA og EFTA-domstolen? 

Innleder fra ESA 

 

15.15 Gange til regionskontorene 

 

15.30 Parallelle besøk hos de norske regionskontorene - Adresse: hos de respektive kontorene 

• Presentasjon av kontorets arbeid 

• Mulighetene EØS byr på – nettverk, program & læring 

 

17.00 Slutt for dagen 

 

19.30 Middag -  Innledning ved en Europaparlamentariker (TBC) 

 

TORSDAG 21. SEPTEMBER 2017 

 

08.45 Åpning og kaffe - Adresse: Norges Hus, Rue Archimède 17 

 

09.00 Politiske og demokratiske strømninger i Europa 

stikkord: Brexit, fransk og nederlandsk valg, proteksjonisme, Ungarn, rettstat, Trump, NATO, 

Russland. 

 v/ Eamon Noonan, Europaparlamentet + Politico (20 min hver) 

 

10.00 EUs prioriteringer i 2017/2018  

v/ Georg Riekeles, rådgiver ved European Political Strategy Centre ved Europakommisjonen 

 

10.20 Prosjekter hjemmefra 

 Eksempler fra kommunene (2 stk på 5 min hver + 5 min til spørsmål) 

 

10.35 Kaffepause 

 



 
 

 
 

Arrangører: 

 

 

 

 

 

 

10.50 EUs digitale Agenda – betydning for næringsliv, innbyggere og offentlige myndigheter  

 v/ Trond Helge Bårdsen, IKT- og forvaltningsråd, Norges delegasjon til EU 

  (20 min innlegg + 10 min spørsmål) 

11.20  Delingsøkonomien – utfordringer og muligheter 

v/ Ilaria Maselli , The Conference Board 

11.50 Det grønne skiftet – smart spesiaisering 

12.20  Hva har vi hørt? Hva tar vi med videre? - Oppsummering 

 1 innleder på 10 min 

12.30 Enkel sandwichlunsj – Adresse: Norges Hus, Rue Archimède 17 
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Til Kopi til 

Styret i 

Stavangerregionens Europakontor 

 

  Dato skrevet Side 

  03.04.2017 1 av 1 

Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr.  

Terje Gravdal /TG +32476944467  

 

 

Sak 05 – 2017  

 

Mobilisering til H2020 og andre EU-program - Kartlegging av 

prosjekterfaring og interesse 
 
Styret er orientert om hvordan Stavangerregionens Europakontor (SrE) samarbeider med 

partnerne i kontoret for å mobilisere til deltakelse i Horisont 2020 og andre EU-program, 
senest i sak 13-2016. På forslag fra styret, har administrasjonen nylig gjennomført en 

kartlegging av prosjekterfaring og -interesser i medlemsmassen. Hensikten med denne saken 

er å rapportere om kartleggingen og andre relevante aktiviteter.  
 

Kartlegging av prosjekterfaring og interesser 
SrE gjennomført en kartleggingsundersøkelse i løpet av første kvartal 2017. SrE har oppfordret 

kontorets medlemmer til å melde fra om prosjekterfaring og –interesse gjennom invitasjoner 

sendt ut til arbeidsgruppen, Europanettverket og tematiske e-postlister. Det er særlig 
mobilisert blant regionens helseaktører i forbindelse med møter i kjølvannet av reference site-

statusen (sak 5 – 2017). Invitasjoner og påminnelser har blitt sendt ut en rekke ganger i løpet 
av første kvartal 2017. Kontoret mottok i alt syv tilbakemeldinger. 

 

Vedlagte oversikt er basert på disse tilbakemeldingene SrE har mottatt gjennom 
kartleggingsrundene samt direkte kontakter mellom partnerne og kontoret. SrE har også 

innhentet informasjon fra Forskningsrådets prosjektbank og Europakommisjonens 

prosjektdatabase CORDIS. SrE fortsetter kartleggingsarbeidet, og oversikten vil oppdateres 
kontinuerlig.  

 
Deltakelse i nettverk og plattformer – gjennomførte og planlagte aktiviteter 

SrE deltar i en rekke regionale og europeiske nettverk og plattformer med henblikk på 

prosjektmobilisering. En fullstendig oversikt over disse nettverkene er gjengitt i sak 13-2016.  
Nedenfor følger en oversikt over de viktigste gjennomførte aktivitetene så langt i år: 

 
- 17. januar, 28. mars: SrE har deltatt i møter i helsenettverket CORAL, og spilt inn 

interessene til kontorets partnere med henblikk på prosjektsamarbeid. Kontoret har 

også markedsført Nordic Edge Expo som arena for mulig workshopsamarbeid 
- Januar-februar, april: SrE har deltatt på to møter i hver av ERRINs arbeidsgrupper for 

helse og smartby, samt ett i arbeidsgruppe for energi.  

- 22. februar: Dialogmøte med regionens helseaktører om hvordan skape bedre 
informasjonsflyt og økt deltakelse i Horisont 2020, i regi av SrE og UiS. Mulig 

prosjektsamarbeid med Syddanmark, som var representert med to innledere under 
arrangementet, var også tema. 

- SrE har gjennomført møter med regionene Syddanmark, Arnhem-Nijmegen og Greater 

Manchester for å utforske muligheter for prosjektsamarbeid 



 

 
 

 

 
Kontoret er foreløpig involvert i følgende planlagte arrangementer i 2017: 

- Juni: Seminar om replikering og rollen til følgebyer i smartbyprosjekter, i regi av 
forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN 

- November: Horisont 2020-prosjektverksted om helse i regi av ERRIN 

- 1. desember: Seminar i regi av SrE om Horisont 2020 og EØS-midlene på Randaberg 
 

Prosjektveiledning & partnersøk – prosjektdeltakelse 

SrE tilbyr generell rådgivning, formidling av prosjektinvitasjoner og partnersøk samt 
mobilisering til deltakelse i informasjonsdager, prosjektverksted og seminarer i regi av 

Europakommisjonen og nettverk i Brussel.  
 

Flere av kontorets partnere har vist interesse for konkrete utlysninger og partnersøk det siste 

halvåret:  
- Stavanger kommune arbeider med H2020-søknad om nettverk for innovative 

anskaffelser, sammen med blant annet Esbjerg, Reykjavik, Torino og nettverket ICLEI.  
- Rogaland fylkeskommune sammen med kommunene Gjesdal og Time deltar i H2020-

søknad om innovative mobilitetsløsninger (reiseplanlegging og nye 

forretningsmodeller). 
- Stavanger kommune, Universitetet i Stavanger, Lyse og Kolombus deltar i H2020-

søknad om innovative mobilitetsløsninger, rettet mot arbeidsreisende. Stavanger er en 

såkalt lederby i søknaden 
- Risavika og Stavangerregionen Havn IKS deltar i H2020-søknad om digital 

standardisering og felles løsninger for fremtidens havner 
- NSCC og Gjesdal kommune deltar i H2020 Innosup-søknad om fremme av 

klyngesamarbeid for utvikling av nye IKT-produkter og tjenester innen omsorg og 

velferdsteknologi.   
- Magma UNESCO Global Geopark i Eigersund kommune deltok i en Kreativt Europa-

søknad om digital innovasjon innen kulturarv og turisme.  
- Rogaland fylkeskommune arbeider med en Kreativt Europa-søknad om bruk av kunst til 

integrering av flyktninger og innvandrere. 

 
Stavanger kommune har fått tilslag i H2020-prosjektet UNaLab, som handler om utvikling og 

oppskalering av naturbaserte løsninger for vannforvaltning og flomberedskap. Stavanger deltar 
som følgeby i prosjektet, som er tildelt ca. 115 millioner kroner gjennom Horisont 2020. 

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og danske Welfare Tech har også fått tilslag på en 

søknad om klynge-til-klynge-samarbeid gjennom INTERREG Østersjø-programmet.  
 

Forslag til vedtak: 

 
Styret tar saken om mobilisering til deltakelse i Horisont 2020 og andre EU-program til 

orientering. 
 

 

Kristin Reitan Husebø      Heidi Kristina Jakobsen 
Daglig leder        Direktør    

 
Vedlegg: 

- Prosjektdatabase for partnerne i Stavangerregionens Europakontor   



Prosjektdatabase for Stavangerregionens Europakontor 

Organisasjon:  
 

Eigersund kommune 

Pågående prosjekter: 
 

ESTEAM (Magma Geopark, Samfundets Skole) 
Erasmus+: læringsprosesser og IKT-verktøy 

Pågående prosjektsøknader: 
 

 

Øvrig prosjektinteresse: 
 

Energi & klima, EØS-midlene, maritimt, 
mekanisk industri, bioøkonomi, kystturisme, 
utdanning, digitalisering, IKT.  
 

Organisasjon:  
 

Gjesdal kommune 

Pågående prosjekter: 
 

 

Pågående prosjektsøknader: 
 

ODYSSEUS: søknad levert. 
H2020: innovative mobilitetsløsninger og nye 
forretningsmodeller. 

Øvrig prosjektinteresse: 
 

Frivillighet og brukerinvolvering, Smartby, 
energieffektivisering og lokal energi, 
miljøvennlig industri, IKT, mobilitet, 
digitalisering, helse, aktiv og sunn aldring, 
velferdsteknologi, demensforskning, 
samfunnsberedskap, inkludering 

Organisasjon:  
 

Haugesund kommune 

Pågående prosjekter: 
 

 

Pågående prosjektsøknader: 
 

 

Øvrig prosjektinteresse: 
 

Helse og IKT, utdanning og IKT, smartby, kultur. 
 

Organisasjon:  
 

Høgskolen på Vestlandet/Høgskolen 
Stord/Haugesund 

Pågående prosjekter: 
 

CREATIONS  
H2020: forskning og naturfag, fremming av 
realfag og naturfagskarrierer. 

Pågående prosjektsøknader: 
 

 

Øvrig prosjektinteresse: 
 

Helse, aktiv og sunn aldring, omsorgsforskning, 
selvstendige liv, velferdsteknologi, IKT, 
Kreativitetspedagogikk. Brannforskning, 
sårbehandling, katastrofeberedskap. 
Ubemannede skip, offshore, 
arbeidsledighetsforskning,  
HSV er også interesserte i innovasjonsforskning 
,teknisk- og ledelsesinnovasjon i SMB-er 
(prosjektide MINDSSHARE). 
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/7bace34e-a933-46c2-8a21-d6038b47cdf3
http://creations-project.eu/


Organisasjon:  
 

Hå kommune 

Pågående prosjekter: 
 

Critical Literacy and Awareness in Education 
Erasmus+: kritisk tekstforståelse, analyse, 
fortolkning.  

Pågående prosjektsøknader: 
 

 

Øvrig prosjektinteresse: 
 

Utdanning, kultur. 

Organisasjon:  
 

IRIS 

Pågående prosjekter: 
 

ENOS  
Horisont 2020: Forskning på onshore 
karbonfangst- og lagring.  
GeoWell  
Horisont 2020: teknologiske løsninger for 
geotermiske brønner. 
JERICO-NEXT  
Horisont 2020: Nettverk for innhenting av data 
fra Europas kystområder. 
NanoHeal  
Horisont 2020 Marie Sklodowska-Curie: 
Forskermobilitet, nanoteknologi.  

Pågående prosjektsøknader: 
 

 

Øvrig prosjektinteresse: 
 

Helse, aktiv og sunn aldring, velferdsteknologi, 
IKT, big data, mobilitet, energi & klima.  

Organisasjon:  
 

Klepp kommune 

Pågående prosjekter: 
 

 

Pågående prosjektsøknader: 
 

 

Øvrig prosjektinteresse: 
 

Helse, aktiv og sunn aldring, digitalisering, IKT.  
 

Organisasjon:  
 

Lyse 

Pågående prosjekter: 
 

Arrowhead  
FP7: automatisering innen produksjon 
(prosessering, energi, industriteknikk). 
INVADE  
Horisont 2020: nye måter å produsere, lagre og 
konsumere energi på. Største norskledede 
energiprosjekt i H2020. 
Triangulum  
Horisont 2020: Fyrtårnsby i smartbyprosjekt. 
Integrerte løsninger som kombinerer IKT, energi 
og mobilitet 
 

https://stavangerregion.no/2016/09/27/jaerskulen-og-uis-med-i-erasmus-prosjekt-om-undervisning/
http://cordis.europa.eu/project/rcn/205169_en.html
https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#!/project/654497EU/no
http://cordis.europa.eu/project/rcn/194965_en.html
https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#!/project/642976EU/no
http://www.arrowhead.eu/
http://www.ncesmart.com/nyheter/lander-norges-storste-eu-prosjekt-innen-energi/
http://triangulum-project.eu/


Pågående prosjektsøknader: 
 

PTP-Commute: Søknad levert. 
Horisont 2020: innovative mobilitetsløsninger 
for arbeidsreisende.  

Øvrig prosjektinteresse: 
 

Energi & klima, smartby, mobilitet.   

Organisasjon: 
 

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) 

Pågående prosjekter: 
 

NorDen 3C  
Interreg Østersjø-programmet: 
Klyngesamarbeid med Welfare Tech 
 

Pågående prosjektsøknader: 
 

ERUPT. Søknad levert. 
Horisont 2020- Innosup: Klyngesamarbeid om 
utvikling av nye IKT-baserte produkter og 
tjenester innen omsorg og velferdsteknologi. 

Øvrig prosjektinteresse:  
 

Pilotering av integrert omsorgsløsninger, 
smarte og selvstendige liv, digitalisering, eHelse, 
smarte arbeidsomgivelser og tilrettelegging, 
elektroniske helsejournaler, Big Data innen 
kreftbehandling, personalisert medisin, data- og 
informasjonssikkerhet.   

Organisasjon:  
 

Randaberg kommune 

Pågående prosjekter: 
 

 

Pågående prosjektsøknader: 
 

 

Øvrig prosjektinteresse: 
 

Kultur, EØS-midlene 
 

Organisasjon:  
 

Rogaland fylkeskommune 

Pågående prosjekter: 
 

Triangulum  
Horisont 2020: Fyrtårnsby i smartbyprosjekt. 
Integrerte løsninger som kombinerer IKT, energi 
og mobilitet 
Follow the Vikings  
Kreativt Europa (Assosiert partner): 
promotering av vikingturisme ved å ta i bruk ny 
teknologi og nye forretningsmodeller.  

Pågående prosjektsøknader: 
 

PTP-Commute: Søknad levert (Kolombus) 
Horisont 2020: innovative mobilitetsløsninger 
for arbeidsreisende. 
ODYSSEUS: Søknad levert. 
H2020: innovative mobilitetsløsninger og nye 
forretningsmodeller. 

Øvrig prosjektinteresse: 
 

Smartby, IKT, energi & klima, mobilitet, 
digitalisering, EØS-midlene, naturbaserte 
løsninger, kultur 

Organisasjon:  
 

Sandnes kommune 

https://www.smartcarecluster.no/aktuelt/2017/2/norden-3c-norsk-dansk-internationaliseringssamarbeid-med-fokus-p%C3%A5-markedsinnsikt-kommersialisering-deling-av-nettverk-og-fasilitering-av-forsknings-og-utviklingsprojekter
http://triangulum-project.eu/
http://www.kulturradet.no/eus-kulturprogram/vis-artikkel/-/follow-the-vikings


Pågående prosjekter: 
 

 

Pågående prosjektsøknader: 
 

 

Øvrig prosjektinteresse: 
 

Smartby, helse, IKT, digitalisering, aktiv og sunn 
aldring. 
 

Organisasjon:  
 

Stavanger kommune 

Pågående prosjekter: 
 

Triangulum  
Horisont 2020: Fyrtårnsby i smartbyprosjekt. 
Integrerte løsninger som kombinerer IKT, energi 
og mobilitet 
UNaLab  
Horisont 2020: naturbaserte løsninger for 
vannforvaltning og flomberedskap. Stavanger er 
følgeby.  

Pågående prosjektsøknader: 
 

Smart Cities Innovation Procurement Network. 
Søknad levert.  
Horisont 2020: Nettverk av smartbyer som 
samarbeider rundt innovative offentlige 
anskaffelser. 
PTP-Commute: Søknad levert. 
Horisont 2020: innovative mobilitetsløsninger 
for arbeidsreisende. 

Øvrig prosjektinteresse: 
 

Smartby, helse, utdanning og kunnskap, klima & 
energi, urban kunst.  
Stavanger Boligbygg interessert i prosjekt om 
sosialboliger. 

Organisasjon:  
 

Stavangerregionen Havn 

Pågående prosjekter: 
 

 

Pågående prosjektsøknader: 
 

EPEDS. Søknad levert (sammen med Risavika). 
Horisont 2020: digital standardisering, 
interoperabilitet og felles løsninger for 
fremtidens havner.  

Øvrig prosjektinteresse: 
 

Digitalisering, maritimt, mobilitet, modalskifte, 
energi & klima. 

Organisasjon:  
 

Stavanger Universitetssykehus 

Pågående prosjekter: 
 

ANYWHERE  
Horisont 2020: prosjekt om å forbedre og 
oppruste beredskapen blant institusjoner og 
borgere for å være bedre rustet mot 
ekstremvær i fremtiden. 

Pågående prosjektsøknader: 
 

 

Øvrig prosjektinteresse: 
 

Brukertilpasset og integrert omsorg, 
samfunnssikkerhet og kriseberedskap, Pumps 
and Pipes, psykisk helse, aktiv og sunn aldring 

http://triangulum-project.eu/
https://stavangerregion.no/2017/03/14/stavanger-lykkes-i-h2020-prosjekt-om-naturbaserte-losninger/
https://stavangerregion.no/2017/03/14/risavika-og-stavangerregionen-havn-med-i-h2020-soknad/
http://cordis.europa.eu/project/rcn/203293_en.html


og eldremedisin. Også interessert i ERC Grants 
og Marie Skłodowska-Curie Individual 
Fellowships. 

Organisasjon:  
 

Strand kommune 

Pågående prosjekter: 
 

 

Pågående prosjektsøknader: 
 

 

Øvrig prosjektinteresse: 
 

Industri 4.0, næringsutvikling og turisme (også 
smartby-turisme), mobilitet, erfaringsutveksling 
og pilotering knyttet mot inkubator- og 
akseleratorprogrammer. 

Organisasjon:  
 

Time kommune 

Pågående prosjekter: 
 

 

Pågående prosjektsøknader: 
 

ODYSSEUS. Søknad levert. 
H2020: innovative mobilitetsløsninger og nye 
forretningsmodeller. 

Øvrig prosjektinteresse: 
 

Smartby, helse, IKT, mobilitet, digitalisering.  
 

Organisasjon:  
 

Tysvær kommune 

Pågående prosjekter: 
 

 

Pågående prosjektsøknader: 
 

 

Øvrig prosjektinteresse: 
 

 Kultur, EØS-midlene, Kreativt Europa 
 

Organisasjon:  
 

Universitetet i Stavanger 

Pågående prosjekter: 
 

CO-LAB  
Horisont 2020 Marie Sklodowska-Curie: 
Forskermobilitet, prosjekt om psykisk helse 
blant straffedømte i rehabiliteringsanstalter, for 
å redusere kriminelt tilbakefall. 
Critical Literacy and Awareness in Education 
Erasmus+: kritisk tekstforståelse, analyse, 
fortolkning. 
EDISON 
Horisont 2020: utdanning av dataforskere i 
Europa. Opplæring og nye ferdigheter, særlig 
innen dataintensiv- og Big Data-teknologi. 
RUNIN (sammen med Greater Stavanger) 
Horisont 2020 Marie Sklodowska-Curie: 
Innovasjonsforskning, hvordan universiteter kan 
bidra til innovasjon, vekst og regional utvikling. 
Triangulum  
Horisont 2020: Fyrtårnsby i smartbyprosjekt. 

http://cordis.europa.eu/project/rcn/207052_en.html
https://stavangerregion.no/2016/09/27/jaerskulen-og-uis-med-i-erasmus-prosjekt-om-undervisning/
http://cordis.europa.eu/project/rcn/198292_en.html
https://stavangerregion.no/2016/09/14/uis-og-greater-stavanger-med-i-h2020-prosjekt-om-innovasjonsforskning/
http://triangulum-project.eu/


Integrerte løsninger som kombinerer IKT, energi 
og mobilitet 

Pågående prosjektsøknader: 
 

PTP-Commute. Søknad levert. 
Horisont 2020: innovative mobilitetsløsninger 
for arbeidsreisende. 

Øvrig prosjektinteresse: 
 

Helse, aktiv og sunn aldring, velferdsteknologi, 
IKT, big data, mobilitet, energi & klima.  

Organisasjon:  
 

Utsira kommune 

Pågående prosjekter: 
 

 

Pågående prosjektsøknader: 
 

 

Øvrig prosjektinteresse: 
 

 Sjøkabel, maritimt, energi & klima 
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Mobilisering omkring aktiv & sunn aldring  
 

 
Hensikten med denne saken er å orientere om tiltak for å mobilisere til økt deltakelse i EUs 

program, plattformer og nettverk for å bidra til profilering, læring og marked for 

Stavangerregionens helseaktører. 
 

Bakgrunn  

Aktiv og sunn aldring er en av to strategiske satsninger definert i strategi og handlingsplan for 
Stavangerregionens Europakontor (SrE). Målet er å hente hjem lærings- og 

markedsmuligheter for offentlige og private aktører, og SrE har særlig mobilisert til 
prosjektdeltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. SrE har mobilisert 

til deltakelse i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) og tatt initiativ 

til søknad om å bli såkalt «Reference Site». Videre bruker SrE aktivt mulighetene for 
informasjon og prosjektverksted innenfor ERRIN, og har nylig også blitt medlem av 

helsenettverket Coral. 
 

Reference Site-status og EIP AHA årskonferanse i Brussel   

Som omtalt i sak 08-2016 er Stavangerregionen tildelt status som Referanseregion (Reference 
Site), økosystem for helseinnovasjon. Statusen ble tildelt i en seremoni i forbindelse med EIP 

AHAs årskonferanse i Brussel 6.-7. desember.  Tema for årskonferansen var digitalisering og 

IKT- innovasjon innen helsektoren. 16 aktører fra kommunene Stavanger, Sandnes og Time, 
Greater Stavanger, IRIS, Universitetet i Stavanger, Norwegian Smart Care Cluster, Stavanger 

Universitetssjukehus og SrE deltok.  
 

Delegasjonen fra Stavangerregionen deltok også på tilknyttede arrangementer i forbindelse 

med konferansen. Dette inkluderte seminar hos Syddanmarks EU-kontor om oppskalering av 
innovative helseløsninger, samt helsemøte i ERRIN-nettverket om Wales’ ambisjoner innen 

helseinnovasjon og digitalisering. Deltakerne fikk også møte representanter fra andre nordiske 
Reference Sites under et uformelt frokostmøte. Det ble i tillegg arrangert et eget møte for 

eksisterende og nye Reference Sites i nettverket RSCN (Reference Site Collaborative Nettwork) 

hvor Europakontoret deltok.  
 

Oppfølging og mobilisering - helsemøter i regionen 
Reference Site-statusen er fulgt opp ved å invitere bidragsyterne til søknaden og øvrige 

interesserte helseaktører til seminar (8. november 2016) for å bedre forstå hvilke muligheter 

http://www.stavangerregion.no/


 

 
 

www.stavangerregion.no  
 

og forpliktelser statusen bringer, og hvordan best samhandle og organisere oss for å bli et 

mest mulig komplett økosystem for helseinnovasjon. Møtet informerte også om prosjekt- og 
læringsmuligheter i Europa for øvrig. I alt 18 personer deltok på seminaret som ble arrangert i 

samarbeid med UiS. 

 
Oppfølgeren til dette seminaret, fant sted 22.-23. februar, også denne gangen i samarbeid 

med UiS, og nå med representanter fra fra Syddanmarks EU-kontor og Syddansk 

Sundhedsinnovation. Hensikten var å bygge relasjoner og utveksle prosjektideer samt lære av 
syd-danskenes erfaring som Reference site, nå med hele fire stjerner. Blant det 10 personer 

deltok i seminaret, var representanter for SUS, NSCC, IRIS, kommuner og fylkeskommunen.  
23. februar la SrE til rette for bilaterale møter mellom den danske delegasjonen og regionale 

aktører med særlig interesse for prosjektsamarbeid, inkludert Lyse.  

 
 

 
 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken om mobilisering omkring aktiv & sunn aldring tas til orientering.  
 

 
 

Kristin Reitan Husebø       Heidi Kristina Jakobsen   

Daglig leder                                                                Direktør  
  

 

 
Vedlegg 

Program for helseseminar og besøk fra Syd-Danmark 

http://www.stavangerregion.no/


 

 

 

                                                           

 

 

Aktiv & sunn aldring - muligheter for EU-samarbeid, læring & 

marked – Sør-DK og Stavangerregionen 

 

 

Onsdag 22. februar kl. 10.00-15.00 

Hvor: Ipark 

Målgruppe: alle regionens helseaktører: kommunene, sykehuset, klyngen, universitetet og andre 

kunnskapsaktører samt Europanettverket. 

Møteleder HKJ 

 

10.00  Velkommen & programmet 

10.15 Presentasjoner av helseregionene Sør-DK og Stavangerregionen v/Simon 

Lindegaard, Specialkonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation v/ Marta Gjesten, 

Stipendiat / Koordinator SESAM intervensjonsteam 

11.00 EIP AHA Reference Site -  Sør-Danmarks erfaringer -Bakgrunn & historikk, målsetting 

v Allan Ottesen, EU-konsulent på Sundhed- og Velfærdsinnovation, Det Syddanske 

EU-kontor -organisering og forankring, v/Simon Lindegaard, Specialkonsulent, 

Syddansk Sundhedsinnovation  

EIP AHA Reference Site - Stavangerregionens erfaringer -Bakgrunn & historikk, 

målsetting v/ Terje Gravdal, EU-rådgiver, Stavangerregionens Europakontor -

Organisering & forankring av reference site v/Kristin Hetland, Mulighetsutvikler 

Europa, Greater Stavanger 

Diskusjon- Hva kan overføres? Hva kan vi lære? 

12.15-13.00 Lunsj  

13.00-15.00 Bedre produkter og tjenester via samarbeid, læring og prosjekt  



• NorDen3C-prosjektet (Interreg-programmet) – matchmaking mellom norske & danske 

virksomheter v/ Arild Kristensen, Daglig leder i NSCC  

• Status nye utlysninger innen Horisont 2020 V/Kyrre Aas, leder for EU- enheten ved UiS 

• Muligheter innen EU-nettverk – ERRIN &Coral, plattformer som EIP AHA  v/Allan & Terje 

 

Ide-pitching 

o Brita Gjerstad, IRIS 

o Sissel Husebø, UiS  - pasientsikkerhet 

o Allan – SMB-instrumentet 

o Colab Denmark & Syddansk Suindhedsinnovation, v/ Simon 

o Paul Vigmostad, NSCC 

Oppsummering & avslutning 

 

 

Torsdag 23. Februar 08.30 – 14.45 Møter med Stavangerregionens 

Helseaktører   

Sør-Danmark: Allan Nordby Ottesen, Simon Lindegaard 

Stavangerregionens Europakontor: Heidi Kristina Jacobsen, Kristin Hetland, Terje Gravdal  

 

08.45 – 09:15    Møte med Stavangerregionens Europakontor  

                             v/Kristin Hetland, Terje Gravdal, Heidi Jakobsen 

Sted: Hotell  

 

09.30 – 10.30 Møte Nordic Edge AS 

v/ Bjarne Uldal, Chief Marketing Officer og Herbjørn Tjeltveit,  CEO, Nordic Edge  

Sted: Hey Ho Let´s Go Avaldsnesgata 95A) 

Mer info:  http://www.nordicedge.org/ 

 

11.00 – 13.00  Møte hos Lyse  

v/Per Erling Fjeld, Senior Forretningsutvikler Lyse 

Sted: Breiflåtveien 18    

http://www.nordicedge.org/


Møtet vil inkludere demonstrasjon av Smartly-bolig og lunsj  

Mer info: http://demolyse.no/prosjekter/felles-utviklingsprosjekt-innen-

velferdsteknologi 

The Lyse Demo apartment – showcasing products and services from across the Lyse 

corporation within the fields of energy, telecom, smart home and welfare 

technology. 

A typical demonstration will focus on showing how the various components can be 

integrated and work together, and at the same time highlighting the importance of 

standardization, universal design and infrastructure for “aging in place”. 

     

13.15 – 14.45   Dialogmøte  

IRIS (International Research Institute of Stavanger) v/Brita Gjerstad, Seniorforskar/ 

Senior Researcher 

NSCC (Norwegian Smart Care Cluster) v/ Paul Vigmostad, rådgiver  

Stavanger Kommune (Helsehuset)  v/Stine Johansen Haaland, Prosjektleder LEVE 

HELE LIVET og Ingvild Moen Hovlund, Leder Helsehuset Stavanger  

Stavanger Universitetssjukehus (SESAM) v/Marta Gjesten, Stipendiat / Koordinator 

SESAM intervensjonsteam 

 

Sted: Måltidets Hus, Richard Johnsens gate 4. Møterom Industri  

Mer info: https://www.smartcarecluster.no/aktuelt 

http://www.iris.no/home 

https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam 

 

http://demolyse.no/prosjekter/felles-utviklingsprosjekt-innen-velferdsteknologi
http://demolyse.no/prosjekter/felles-utviklingsprosjekt-innen-velferdsteknologi
https://www.smartcarecluster.no/aktuelt
http://www.iris.no/home
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam
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Mobilisering omkring smarte byer & bygder   
 

 
Hensikten med denne saken er å orientere om at Stavangerregionens Europakontor i 

samarbeid med Greater Stavanger arrangerer møteserien «Den smarte Stavangerregionen» 

der lokal erfaringsdeling er et sentralt mål.  
  

 

Bakgrunn 
Smarte Byer og bygder er et av Stavangerregionens Europakontors (SrE) to 

hovedsatsningsområder. Kontoret har spilt en sentral rolle i regionens satsning ved 
mobilisering til Triangulum-søknaden i 2014, oppstarten på Nordic Edge Expo og diverse andre 

prosjekter i regionen knyttet til smarte byer & bygder. SrE har mobilisert til deltakelse i EUs 

innovasjonspartnerskap for smarte byer & bygder og til deltakelse i prosjektsøknader og 
samarbeid. Smartby har også vært tema for møter i Stavangerregionens Europakontors 

Europanettverk. 
 

 

Den smarte Stavangerregionen 
 

Interessen for smartby i regionen i kjølvannet av Triangulum og Nordic Edge, er stor. 

Kommunene arbeider med effektivisering av tjenester og med innovative anskaffelser for å 
bidra til næringsutvikling. Flere kommuner engasjerer seg i europeiske og nasjonale 

prosjektsøknader, plattformer og nettverk, og utvikler strategier for smart samfunnsutvikling 
og digitalisering.  

 

Kommunene i regionen jobber forskjellige med smartby. Mens noen har kommet veldig langt, 
har andre så smatt begynt å tenke på strategiarbeid rundt temaet. Interessen strekker seg til 

EU og europeiske initiativ for nettverk, læring og marked, samtidig som det er stort potensial 
for samarbeid og læring også lokalt, særlig mellom offentlige aktører. Det er et tydelig uttrykt 

behov for økt læringsdeling og flere samarbeidsprosjekter i offentlig sektor.  

 
På denne bakgrunnen har Greater Stavanger i samarbeid med SrE startet opp en serie på fire 

møter i løpet av 2017 under overskriften «Den smarte Stavagangerregionen». Møteserien vil ta 
for seg aktuelle tema som kommunene er opptatt av. Møtene er åpne for hele medlemsmassen 

og det oppfordres særlig til deltakelse fra aktører med spesiell interesse og ansvar for temaet. 

http://www.stavangerregion.no/
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Dette være seg smartbyansvarlige, IT-sjefer, rådmenn, ordførere samt representanter i SrEs 

Europanettverk. 
 

 

Møteserien er bygget opp på følgende måte:  
 

 

 
 Tema Tid Sted 

 

 
 

 

Muligheter 

 

 
24. mars  

 

 
Greater Stavanger, 

ipark 

 

 
 

 

 
Deling og samarbeid 

 

 
13. juni  

 

 
Stavanger 

kommune, Tou 

Scene 
 

 
 

 

 
Internasjonale samfunn 

 

 
26.-28. september  

 

 
Nordic Edge, 

Stavanger Forum 

  

 

Digitalisering 

 

 

29. november 

 

 

Gjesdal kommune 

 

 

Første møte fant sted 24. mars, med 22 deltakere fordelt på ni kommuner samt Rogaland 
fylkeskommune. 

 
 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken om mobilisering omkring smarte byer og samfunn til orientering.  
 

 

 
 

Kristin Reitan Husebø       Heidi Kristina Jakobsen   
Daglig leder                                                                Direktør  

  

 
 

 
Vedlegg 

Invitasjon Smart Stavanger Region  

Program Stavanger Smart Region  
 

http://www.stavangerregion.no/


 
 
 
 

 
 

 
 
 

En nettverksarea for næringsutvikling i smarte byer og samfunn i Stavangerregionen 
  



 
 
 
Invitasjon 
 
Greater Stavanger inviterer i samarbeid med Stavangerregionens Europakontor til en møterekke på fire møter  
med tema Stavanger smart Region. Kommunene inviteres inn for å dele kunnskap, skape synergier og bidra til 
næringsutvikling på dette viktige området. 
 
Gjennom kontakten med partnerne, har både Greater Stavanger og Stavangerregionens Europakontor forstått 
at det er et tydelig ønske om kunnskapsdeling og koordinering på tvers av kommunegrensene knyttet til 
smartutvikling og til næringsutvikling omkring smartbyløsninger. 
 
Enkelte kommuner i regionen har kommet et godt stykke på vei i sitt smart arbeid når det gjelder smart og 
flagger det også under denne paraplyen. Andre igjen har gjort og gjør mye som kan forstås som smart, uten at 
det presenteres under den fanen. 
 
Flere kommuner engasjerer seg i europeiske og nasjonale prosjektsøknader, plattformer og nettverk, og 
utvikler strategier for smart samfunnsutvikling og digitalisering. Triangulum og Nordic Edge Expo har også 
bidratt til interesse for smartbykonseptet i Stavangerregionen.  
 
Parallelt med at kommunene tar i bruk ny teknologi, utvikler det seg et marked. Dette er en tydelig trend 
globalt og samlet sett er det et stort marked med et mye utviklingspotensial. Det er en uttrykt ambisjon at det 
skal utvikles en konkurransedyktig næring i Stavanger smart Region. Dersom næringen skal vokse og bidra med 
flere arbeidsplasser enn den koster, må det utvikles til en eksportnæring hvor teknologi og løsninger fra 
regionen eksporteres nasjonalt og internasjonalt. 
 

 
 
 
  



Møte 1  

Muligheter 
 
Sted: Greater Stavanger (Måltidets hus – Arrangementsrom) 
Tidspunkt: fredag 24.mars 10:00 – 14:00 
 
 
Tema 
 
Hvilke muligheter finnes for læring og prosjekt, samarbeid og nettverk 
regionalt, nasjonalt, i EU og Europa? Hvilke muligheter finnes for læring 
og testing i EUs programmer og hvordan kommer man best i posisjon til 
å vinne fram med egne eller bli med i andres prosjekter? 

 
Åpne standarder bidrar sterkt til kostnadseffektiv utvikling og konkurransekraft. Hvordan kan 
Stavangerregionen best sikre gjennomgående standarder? 
 
Gjennom STIR-programmet (Startups In Residence) får oppstartsselskaper en unik mulighet til å utvikle for og 
entre offentlig sektor som marked. Greater Stavanger ønsker å legge til rette for at programmet etableres i vår 
region. 
 

 
 
 
 
 
Møte 2  

Kunnskapsdeling 
 
Sted: Stavanger kommune 
Tidspunkt: tirsdag 13.juni 11:00 – 14:00 

 
 
Tema 
 
Møte nummer to handler om hvordan man kan nyte godt av hverandres kunnskap og 
bidra til verdiskaping i regionen.  
 
Hvordan kan kommunene være testarena og premissleverandør for næringsutvikling på dette området? 
 
Hva er status på kommunenes smartarbeid? Hvilke erfaringer har den enkelte kommune gjort seg så langt og 
hva er de største utfordringene? Kan det være hensiktsmessig å samarbeide om konkrete prosjekter eller 
problemstillinger?  
 

 
 
 
  

http://startupinresidence.org/


Møte 3  

Internasjonale smarte samfunn 
 
Sted: Stavanger Forum / Nordic Edge 
Tidspunkt: 26.-28.september  

 
 
Tema 
Nordic Edge Expo er en av Europas sentrale møteplasser for alle som er 
opptatt av å utvikle fremtidens smarte byer og bygder blant annet ved å 
ta i bruk ny teknologi, samt å gripe næringsmulighetene dette byr på.  
 
Det planlegges et skreddersydd program for kommunene i Stavanger-regionen som 
inneholder blant annet egne møteplasser, omvisning på utstillingen og anbefalte foredrag 
på konferansen. 

 
 
 
 
 
 
 
Møte 4  

Digitalisering 
 
Sted: Gjesdal kommune 
Tidspunkt: onsdag 22.november 10:00 – 14:00 

 
 
Tema 
 
Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og 
forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, 
og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke 
produktiviteten i både privat og offentlig sektor. (Regjeringen) 
 
Hva betyr digitalisering for næringslivet og offentlig sektor i Stavangerregionen? 
 

  



Møteserien arrangeres i samarbeid med: 

 

 
 
 
 
 
 
For spørsmål eller kommentarer ta gjerne kontakt med:  
 
Felix Laate 
Mulighetsutvikler 
Greater Stavanger 
 
993 29 091 
felix@greaterstavanger.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sted: Greater Stavanger (Måltidets hus – Arrangementsrom) 
Tidspunkt: fredag 24.mars 10:00 – 13:00 
 
10:00 – Velkommen 
v/Christine Sagen Helgø, styreleder Greater Stavanger 
 
10:10 – Runden 
v/alle 
 
10:20 – Den smarte regionen 
v/Felix Laate, Greater Stavanger 
 
10:40 – Muligheter for læring, nettverk og marked – smartby in en europeisk kontekst 
v/Kristin Hetland, Greater Stavanger  
 
11:00 – Aktuelle smartby-utlysninger i H2020 
v/Eirik Velle Wegner Lønning, Innovasjon Norge 
 
11:20 – Lunsj 
  
12:00 – Åpne data i en smartbysammenheng 
v/Stein Ivar Rødland, Stavanger kommune 
 
12:30 – STIR (Startups in Residence) 
 v/Felix Laate, Greater Stavanger 
 
13:00 - Avslutning 
 



  
 

 

www.stavangerregion.no    
 

   

Til Kopi til 

Styret i 

Stavangerregionens Europakontor 

 

  Dato skrevet Side 

  03.04.2017 1 av 1 

Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr.  

Terje Gravdal /TG +32476944467  

 

 

 

Sak 08 – 2017  

 

Delegasjonsbesøk fra junioreksperter i Europakommisjonens 

DG Energi 
 
Det vises til sak 17-2016 om avlysning av DG energibesøk i 2016 og mulighetene for 

gjenoppstart i 2017 der styret vedtok at SrE gjennomfører ett, fullfinansiert besøk i 2017.   

Hensikten med denne saken er å orientere om det planlagte delegasjonsbesøket fra DG Energi 
som finner sted 8.-9. juni.  

 
Bakgrunn 

 

I 2016 ble det ikke arrangert delegasjonsbesøk fra DG Energi til Stavangerregionen. 
Europakommisjonens DG Energi avlyste på kort varsel delegasjonsbesøket som var planlagt 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.   
 

 

Delegasjonsbesøket 8.-9. juni 
 

Europakommisjonen har uttrykt ønske om at programmet i hovedsak handler om energipakken 
Clean Energy for all Europeans som ble lagt frem i november 2016, der stikkord er fornybar, 

energieffektivisering og smartby. SrE har fått oppnevnt et kontaktpunkt i DG Energi. Så langt 

har ti junioreksperter meldt interesse. 
 

SrE er i dialog med partnerne bak kontoret om planlegging delegasjonsbesøket. Som del av 
programmet, planlegges et miniseminar om energipolitikk på Universitetet i Stavanger (UiS), 

som vil være åpent. Andre elementer som vil inngå i programmet, er regionens 

smartbysatsning med fyrtårnsprosjektet Triangulum inkludert, samt vann- og vindkraft og 
fremtiden for olje og gass. Vi ønsker også å videreføre store deler av Haugalandprogrammet 

fra det avlyste delegasjonsbesøket juni 2016, med blant annet besøk på Kårstø-anlegget, hos 

Gassco og i Haugesund.  
 

  
Forslag til vedtak: 

 

Styret tar rapporten om planlagt delegasjonsbesøk fra Europakommisjonens DG Energi til 
orientering. 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

Kristin Reitan Husebø      Heidi Kristina Jakobsen 
Daglig leder        Direktør   

   

 
Vedlegg: 

Utkast til program for juniorekspertenes delegasjonsbesøk, 8.-9. juni 2017. 



 

DG Energy trainees’ visit to the Stavanger Region, 7-
11 June 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programme summary: 

• Day 1: Arrival in Stavanger. 

• Day 2: Oil and gas in Norway, hydropower, energy seminar, Smart Cities 

and Communities, networking dinner.                                                                                               

• Day 3: Haugalandet field trip, gas processing, gas infrastructure, energy 

efficiency, mayor’s visit. Last official programme day.                                                                                                                    

• Day 4-5: Leisure and departure.                                                                                          

Wednesday 7 June // Arrival 
 

17:30 (SAS) and/or 18:20 (KLM): Departure from Brussels airport. Via 

Copenhagen (SAS) or Amsterdam (KLM). 

21:55 and 22:20: Arrival at Stavanger airport. Terje will meet you there. We 

travel together to downtown Stavanger. Tickets provided for the airport shuttle 

to the Thon Maritime apartments. https://www.thonhotels.com/our-

hotels/norway/stavanger/thon-hotel-maritim/  

Address: Thon Maritime, Kongsgata 32, 4005 Stavanger.  

 

 

https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/stavanger/thon-hotel-maritim/
https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/stavanger/thon-hotel-maritim/


 

Thursday 8 June // Programme day 1 
 

07:30: We meet in the hotel lobby. 

08:00: MUNICIPALITY OF STAVANGER. The Smart City of Stavanger – Triangulum 

and Stavanger’s Smart Ambitions.   http://stavanger.kommune.no/no/Engelsk/                                                                

Address: Øvre Kleivesgate 15, 4005 Stavanger. 

• Welcome 

by Christine Sagen Helgø, Mayor of Stavanger TBC 

• Triangulum 

by Gerd Seehuus, Local Coordinator in the Triangulum Project, 

Municipality of Stavanger TBC 

• Stavanger’s strategies for Smart Cities and climate/energy 

by Tone Grindland, Head of Economic Development, Municipality of 

Stavanger TBC 

10:30: Bus departs for the headquarters of Lyse. 

11:00: LYSE. Presentation of the company and its activities within hydropower, 

fiber networks and smart technologies. Lunch will be served.                                                                                                      

Address: Breiflåtveien 18, 4017 Stavanger.  

• Welcoming introduction: About the company and its activities 

by Marianne Ånestad, Concern Coordinator at Lyse AS TBC 

• Lyse, hydro and wind power 

by Bjørn Honningsvåg, Administrative Director at Lyse Productions AS TBC 

• Smart technology 

o Demonstration of “smart house” technologies 

by Gunnar Crawford, Senior Business Developer at Lyse Energy TBC 

o The H2020 Smart Cities Lighthouse project Triangulum 

by Per Fjeld, Senior Advisor at Lyse Altibox TBC 

13:30: Bus departs to University of Stavanger. 

14:00: UNIVERSITY OF STAVANGER. Mini-seminar “Winter is coming: on EU-

Norway energy relations, the Energy Union and the Winter Package”. 

http://www.uis.no/?lang=en_GB  

Address: TBC 

• Welcome 

by Marit Boyesen, Rector at the University of Stavanger. TBC 

http://stavanger.kommune.no/no/Engelsk/
http://www.lysekonsern.no/?lang=en_GB
http://www.uis.no/?lang=en_GB


 

• The Energy Union and Winter Package: aims and challenges 

by Blue Book Trainee from DG Energy TBC 

• A Norwegian perspective on the Energy Union and the Winter Package 

by Gaute Erichsen, Energy Councilor at the Mission of Norway to the EU 

• Parallell discussions with the DG Energy trainees: Fossil fuels, offshore wind 

and Smart Cities – where do we go from here? 

o Smart Cities in 15 years 

o Oil and gas in 15 years 

o Offshore wind in the North Sea: how does it look in 15 years? 

16:30 Bus back to Stavanger. 

20:00: Networking dinner. At the restaurant TBC.  

Address: TBC 

Friday 9 June // Programme day 2 
 

07:20: We meet in the hotel lobby. 

07:30: Bus to ferry. The bus departs from the hotel. Make sure to bring all your 

personal belongings to the bus when leaving the hotel. Please do not be late; 

the bus will leave on time. Tickets are provided for the ferry trip to Haugalandet. 

09:00: KÅRSTØ GAS PROCESSING PLANT. The gas processing plant at Kårstø in 

Haugalandet is the largest of its type in Europe. TBC 

https://www.statoil.com/en/what-we-do/terminals-and-

refineries/kaarstoe.html  

NB! (See footnote!)1  

• Welcome to Kårstø  

by Ove Tungesvik, Head of Communications. 

• Guided bus tour at the processing plant  

Accompanied by Mr. Tungesvik. 

11:00: GASSCO. 15% of the total consumption of natural gas in Continental 

Europe is distributed through Gassco. Lunch will be served. TBC. 

http://www.gassco.no/  

Adress: Bygnesvegen 75, 4250 Kopervik.  

                                                           
1 Flammable items are not allowed at the processing plant! Therefore, before entering the processing plant, 
such items will be collected by the DG Energy porte-parole, and left in the reception. This includes laptops, 
Ipads, mobile phones, cameras, matches, lighters and similar items. 

https://www.statoil.com/en/what-we-do/terminals-and-refineries/kaarstoe.html
https://www.statoil.com/en/what-we-do/terminals-and-refineries/kaarstoe.html
http://www.gassco.no/


 

• Norwegian gas exports to Europe  

by Lisbeth Kallevik, Communication Advisor.                                                                                                        

12:30: Bus departs for Hydro Aluminum.  

12:40: HYDRO ALIMINIUM. The Norwegian case for energy efficient aluminum 

production. TBC http://www.hydro.com/en/about-hydro/hydro-

worldwide/norway/karmoy/  

Adress: Hydrovegen 160, 4265 Håvik 

• Presentation  

13:40: Bus departs for Haugesund municipality. 

14:15: HAUGESUND. Location: Haugesund Town Hall. TBC 

http://www.haugesund.kommune.no/  

Address: Rådhusgata 66, 5528 Haugesund.  

• Haugesund and the Haugaland Region  

by Arne-Christian Mohn, Mayor of Haugesund 

15:15: Bus and ferry back to Stavanger. Tickets are provided.   

Saturday and Sunday, 10-11 June // Departure 
 

Free time: Check out the Oil Museum, the Pulpit Rock and other attractions in 

the Stavanger Region!  

17:30 (Saturday): KLM flight departure, destination Brussels. Via Amsterdam 

(Schiphol). Estimated time of arrival in Brussels: 22:10.  

18:15 (Sunday): SAS flight departure, destination Brussels. Via Copenhagen 

(Kastrup). Estimated time of arrival in Brussels: 21:35.  

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.hydro.com/en/about-hydro/hydro-worldwide/norway/karmoy/
http://www.hydro.com/en/about-hydro/hydro-worldwide/norway/karmoy/
http://www.haugesund.kommune.no/


 

Contact details: 
 

Stavanger Region European Office: 

Terje Gravdal. E-mail: terje.gravdal@stavangerregion.no.                              

Phone: +32 476 944 467 

Greater Stavanger: 

Kristin Hetland. E-mail: Kristin.hetland@greaterstavanger.com                         

Phone: +47 911 01 331 

mailto:terje.gravdal@stavangerregion.no
mailto:Kristin.hetland@greaterstavanger.com
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Til Kopi til  

Styret i 

Stavangerregionens Europakontor 

  

  Dato skrevet Side 
 

  05.04.2017 1 av 1  

Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr.  
 

Håkon Ohren /HO +4795482304   

 
 

Sak 9 – 2017  

 
European Week of Cities and Regions – Open Days - 2017 
 

Stavangerregionens Europakontor (SrE) planlegger også i år deltakelse under European Week 
of Regions and Cities (EUWRC), tidligere kjent som Open Days, som finner sted i Brussel 9.-

12. oktober 2017. Hensikten med denne saken er å orientere om planlagte aktiviteter. 

 
 

SrE & European Week of Regions and Cities 2017 

Tittelen på årets EUWRC er “Regions and Cities working for a better future”.  
11. oktober arrangerer SrE seminaret “Advanced Co-operation in Digitisation in Europe’s 

regions” med digitalisering som tema innenfor et Nordsjøbasert konsortium ledet av 
Niedersachsen. SrE er i dialog med innleder fra regionen.  

 

9. oktober arrangerer SrE i samarbeid med Vest-Norges Brusselkontor og øvrige norske 
regionkontor også medlemsseminar for tilreisende fra respektive regioner. Her settes Open 

Days inn i en ramme, og aktuelle tema for lokale og regionale myndigheter settes på 
dagsorden.  

 

Bakgrunn 
Europakommisjonen og Regionkomiteen arrangerer EUWRC som består av ulike arrangement 

med lokalt, regionalt og urbant fokus. EUWRC er populært og tiltrekker seg årlig omkring 

3000-4000 deltakere. SrE har deltatt de siste ni årene som medarrangør for seminarer knyttet 
til kulturhovedstadsarbeid, energi, smart spesialisering, helse og demografi, regional SMB-

støtte og sirkulær økonomi. Målet med deltakelsen er å profilere regionen og knytte 
strategiske kontakter. 

 

 
Forslag til vedtak: 

Saken om planlagte aktiviteter under European Week of Regions and Cities 2017 tas til 
orientering.  

 

 
Kristin Reitan Husebø               Heidi Kristina Jakobsen 

Daglig leder        Direktør     

http://www.stavangerregion.no/
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Til Kopi til  

Styret i 

Stavangerregionens Europakontor 

  

  Dato skrevet Side 
 

  04.04.2017 1 av 1  

Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr.  
 

Heidi Kristina Jakobsen /HKJ +32 479664113    

 
 

Sak 10 - 2017 

 
Nordic Edge AS partner i Stavangerregionens Europakontor  
 

 
Nordic Edge AS ønsker å bli partner i Stavangerregionens Europakontor (SrE).  

SrE er blant initiativtakerne til Nordic Edge (NE) som er inspirert av Triangulum-prosjektet og 

som har en viktig europeisk dimensjon. Siden oppstarten har SrE vært sentral i strategi- og 
programutforming samt profilering av arrangementet i Brussel og i Stavangerregionen.  

 

 
Nordic Edge AS 

Nordic Edge har som formål å bidra til at Stavangerregionen blir en av Nordens fremste 
smartregioner. I tillegg til å arrangere Nordic Edge Expo årlig, legger NE til rette for offentlig-

privat samarbeid for å skape næringsutvikling innenfor smartby. Selskapet er eid av ti aktører i 

Stavangerregionen og betaler ikke utbytte til eierne. Nordic Edge Expo ble arrangert for første 
gang i 2015. 

 
Vurdering 

At NE blir partner i SrE, bidrar til å synliggjøre innsatsen kontoret gjør i forhold til strategi, 

program og profilering. Det bidrar til synliggjøre EUs politikk og program på området, og de 
mulighetene som ligger i å arbeide europeisk på dette feltet. Det er også gunstig for kontorets 

arbeid med smartby, en av kontorets to strategiske satsninger, at aktørbildet i regionen 

kompletteres. Et ekstra medlem innebærer noe økt arbeidsmengde, men bidrar samtidig til 
økte inntekter for kontoret som har et begrenset budsjett. NE vil betale en avgift på 35 000 kr 

for 2017. Administrasjonen vurderer det som svært positivt at Nordic Edge AS blir partner i 
SrE. 

 

 
Forslag til vedtak 

Styret godkjenner Nordic Edge AS som partner i Stavangerregionens Europakontor. 
 

 

 
Kristin Reitan Husebø      Heidi Kristina Jakobsen 

Daglig leder        Direktør    
 

    

http://www.stavangerregion.no/
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Til Kopi til  

Styret i 

Stavangerregionens Europakontor 

  

  Dato skrevet Side 
 

  04.04.2017 1 av 1  

Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr.  
 

Kristin Hetland  /KH 911 01 331   

 
 

Sak 11 – 2017  

 
Arbeidsgruppens sammensetning – rotering og nytt medlem  
 

Bakgrunn 
Arbeidsgruppen i Stavangerregionens Europakontor (SrE) er et rådgivende organ hvis formål 

er å bidra til effektiv samordning og informasjonsflyt. Arbeidsgruppens 13 medlemmer består 

av:  
 

- 2 representanter fra Stavangerregionens Europakontor  

- 3 representanter fra Greater Stavanger  
- 2 representanter fra Haugaland Vekst  

- De øvrige partnerne i SrE har utpekt 1 medlem hver  
 

Arbeidsgruppen utpekes i henhold til vedtektene punkt 7.1 for styret i Stavangerregionens 

Europakontor.  
 

Rotering  
Det er ønskelig å gi flest mulig partnere mulighet til å aktivt involvere seg i arbeidsgruppen, 

samtidig er det ikke hensiktsmessig at gruppen blir for stor i antall deltakere. To av tre plasser 

som disponeres av Greater Stavanger er faste (Sandnes kommune og Stavanger kommune - 
på grunn av sin størrelse), den tredje rulleres. I forrige periode hadde Time kommune denne 

plassen.  

 
Daglig leder foreslår at Gjesdal kommune får disponere plassen inneværende periode. Gjesdal 

kommune har vært svært engasjert i SrEs to hovedsatsningsområder – smartby og 
helse/aldring. Kommunen arbeider strategisk med smartbysatsning, og har vist engasjement 

lokalt og i Brussel i forbindelse med nettverksbygging og prosjektsøknader, inkludert H2020.  

 
Nytt medlem 

Det vises til sak 10 – 2017 på dette sakskart hvor Nordic Edge AS er foreslått tatt opp som 
partner i SrE. I henhold til foreningens vedtekter har øvrige partnere rett til plass i 

arbeidsgruppen.  

 
Daglig leder har innhentet forslag til kandidater fra de to respektive organisasjonene. 

 
 

 

http://www.stavangerregion.no/


 

 
 

www.stavangerregion.no  
 

Forslag til vedtak: 

- Eva-Maria Gärtner, Gjesdal kommune, oppnevnes som medlem i Stavangerregionens 
Europakontors arbeidsgruppe  

- Herbjørn Tjeltveit, Nordic Edge AS, oppnevnes som medlem i Stavangerregionens 

Europakontors arbeidsgruppe  
 

 

 
 

Kristin Reitan Husebø       Heidi Kristina Jakobsen   
Daglig leder                                                                Direktør  

  

 
 

 

http://www.stavangerregion.no/
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Til Kopi til  

Styret i 

Stavangerregionens Europakontor 

  

  Dato skrevet Side 
 

  04.04.2017 1 av 1  

Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr.  
 

Kristin Hetland  /KH 911 01 331   

 
 

Sak 12 – 2017  

 
Styremøte og generalforsamling 2017  
 
 

Orientering om tidspunkt  

• Generalforsamling i Stavangerregionens Europakontor finner sted 11. mai  
kl 11:00 – 13:00 

 
• Styremøte i Stavangerregionens Europakontor finner sted 6. desember  

• kl 10:00 – 13:00  

 
 

Forslag til vedtak: 
Styret tar saken om tidspunkt for styremøte og generalforsamling til orientering.  

 

 
 

 

 
Kristin Reitan Husebø       Heidi Kristina Jakobsen   

Daglig leder                                                                Direktør  
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Events & Aktivitetsoversikt 2017 

Gul = egne arrangementer/leveranser 

Grønn = arrangementer hvor vi deltar/vurderer deltakelse/mobiliserer til deltakelse 

Hvit – andre arrangementer 

 

Dato: Aktivitet/leveranse  
16-17. januar Kristin besøker Brussel: 

16. januar - planleggingsmøte 

17. januar – CORAL-møte 

19. januar ERRIN arbeidsgruppemøte helse 
1.-2. februar Arctic Light e-Health Conference 2017 i Luleå 

2.-3. februar Helsekonferansen AgeingFit 2017 i Lille 

6. februar Studiebesøk i Brussel, Stavanger katedralskole 
- Presentasjon  

7. februar Introduksjonsseminar om EØS, i regi av EFTA 

21-24. februar Hjemmebesøk 

21. februar – arbeidsgruppemøte i Risavika 
22. februar – Nytt dialogmøte helse/EIP AHA 

6. mars Infodag om AAL-programmet 

10. mars Politisk byråmøte i CPMR på Gozo, Malta 
23. mars Ledergruppe HF-fakultet, internasjonalisering og 

forskning på UiS besøker Brussel 
-             Holde presentasjon 

24.mars  Stavanger Smart Region – Muligheter, Ipark  

27. mars CORAL-møte 

29. mars Institutt for sosialfag på UiS besøker Brussel 
- Bistå i programutforming 
- Holde presentasjon 

24.-25. april Studiebesøk i Brussel (styret- og arbeidsgruppen) 
 
Styremøte i Brussel 

Deltakelse på Global Seafood Expo 2017 

8.-10. mai Conference on Integrated Care 2017 i Dublin 

10.-12. mai eHealth Week 2017 på Malta 

11. mai  Årsmøte SrE  

18.-19. mai EUROCITIES Cooperation Plattform i Antwerpen 

18.-21. mai European Maritime Day 2017 i Poole, UK 

31. mai CORAL-møte 

Dato i mai EIP SCC Årsmøtet 2017 
- Deltakelse 

1.-2. juni ESPOs årskonferanse 2017 i Barcelona 

8.- 9. juni DG Energy-besøk til Stavangerregionen 
- Programutforming og koordinering 

10.-15. juni Stavanger Impact Week 2017 

13. juni  Stavanger Smart Region – Delingsseminar Stavanger  

19.-25. juni  European Sustainable Energy Week 2017 
 



21.-23. juni Hjemmebesøk 

22. juni – Arbeidsgruppemøte i Tysvær 

22. juni CPMR-byråmøte i Stavanger 

28.-30. juni Week of Innovative Regions in Europe 2017 i Kosice, 
Slovakia 

29.-30. Juni Nordsjøkonferansen 2017 i Göttingen, Tyskland 
- Deltakelse 

14. september CORAL-møte 
16.-22. september European Mobility Week 2017 

20.-21. september Lynkurs om EU/EØS i Brussel for folkevalgte og ledere 
- Programutforming 
- Mobilisering til deltakelse 

20.-21. september Teknologikonferansen Mindtrek arrangeres i Tampere 

26.-28. september Nordic Edge Expo  
-bidra til program, strategi & profilering 

9.-12. oktober European Week of Regions and Cities 2017 
 - mobilisere til deltakelse 

Medlemsseminar 

Tematisk seminar 
10.-12. oktober Week of Health and Innovation 2017 (WHINN) i Odense 

- Mobilisere til deltakelse 

18.-20. oktober Generalforsamling i CPMR i Helsinki 
- Vurderer deltakelse 

18. oktober Hjemmebesøk 

Arbeidsgruppemøte i Sandnes  

8. november Greater Stavangers Årskonferanse 2016 
14.-16. november Barcelona Smart City Expo 2017 

15.-17. november EUROCITIES AGM 2017 i Ljubljana 

23.november  Prosjektfinansiering  
29. november Stavanger Smart region – Digitalisering, Gjesdal  

1. desember  Informasjonsseminar om EØS-midler og Horisont 2020 
på Randaberg  

6. desember Hjemmebesøk 
Styre- og arbeidsgruppemøte på Sola 

6.-7. desember POLIS-konferansen 2017 arrangeres i Brussel  

Dato i desember: EIP AHA årsmøtet 2017 

 


	Sak 1 og 2 
	Møteinnkalling  styret 250417
	Sak 01-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.desember 2015 kopi
	Utkast til Protokoll 08122016 KH 
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