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Styremøte i Stavangerregionens Europakontor 25. april 2017 
 
Styreleder innledet møtet med å ønske velkommen til Brussel og takket administratesjonen for 
planlegging og gjennomføring av studiereisen så langt. Styret benyttet anledningen til å gi en 
kort presentasjon av hverandre.    
 
 
 
 
Sak 1 – 2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 08. desember 2016 

Styret hadde ingen kommentarer til protokollen. 
    
 
  Vedtak: 

Protokoll fra styremøte 08. desember 2016 godkjennes. 
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Sak 2 – 2017 Årsrapport 2016 for SrE  
Direktøren presenterte årsrapporten 2016. Avslutningsvis benyttet 
direktøren anledningen til å takke styret og arbeidsgruppen for godt 
samarbeid i 2016 og presiserte viktigheten av det tette og gode 
samarbeidet med SrE sine partnere.  

 
Styret hadde spørsmål om hva det gir av muligheter å være en Reference 
Site. Direktører påpekte at Reference øker synligheten til regionen og gjør 
oss mer attraktiv som parter i prosjekter. I tillegg gir det muligheter for 
tilgang til kunnskap og informasjon. Videre er det en nettverksarena og 
gir tilgang til miljøer vi ellers ikke ville hatt.  
 
Videre gav styret skryt av arbeidet til SrE har gjort i 2016 med spesielt 
forkurs på smart-satsningen  

    
Det ble stilt spørsmål om hvordan det har påvirket SrE at det har kommet 
til flere regionskontorer de siste årene. Direktøren forteller at det er en 
fordel at det nå er flere kontorer. Det er ofte samarbeid om større 
informasjonsseminarer og liknende, noe som også gagner SrE. Det er 
derimot mindre samarbeid i prosjektutvikling pga forskjellig 
medlemsmasse med forskjellige interesser.  
 
Styreleder synes kontoret har truffet godt med tanke på sine 
prioriteringer og da særskilt smart satsningen. Videre presiserer 
styreleder at det var SrE sammen med Greater Stavanger og andre som 
skrev Triangulum søknaden. Smart satsningen har vist seg å være ”spot-
on” i forhold til situasjonen regionen har kommet i. Det er ikke synlig om 
man skal skifte spor.  

        
  Vedtak: 
   Styret godkjenner årsrapporten for 2016. 
 
 
 
Sak 3 – 2017 Årsberetning og regnskap for 2016 
  Mulighetsutvikler presenterte årsberetning og regnskap for 2016 som 

stedfortreder for daglig leder.  
 

Styret er godt fornøyd med at foreningen går med et overskudd og har en 
opparbeidet egenkapital på over 700 000 kroner.  
Styret ønsker å diskutere hvor mye egenkapital en skal ha, da det ikke er 
ønskelig å ha for mye egenkapital. Styret ønsker å ha som mål å ha 1 mill 
i egenkapital, men om det overstiger dette skal aktivitetsnivået i 
foreningen økes.   
 
Styret ønsker å ta en ny vurdering på spørsmålet om størrelsen på 
egenkapitalen om ett år.  
 

  Styret ønsker å omformulere eller ta bort setningen om sykemeldingen til 
Direktøren i Årsberetningen. Dette skal gjøres ved å ta bort hele 
setningen eller deler av den som beskriver ”driften har ikke blitt påvirket 
nevneverdig” Styret mener dette underkommuniserer viktigheten av 
arbeidet Direktøren gjør i sin stilling.  
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  Vedtak:  

Styret godkjenner årsberetning og regnskap for 2016. 
 
 
   
Sak 4 – 2017 Lynkurs I EU/EØS 2017 

Styret kommenterer at datoene er dårlige for mange av flere årsaker.  
Direktører tar med seg innspillet videre til arrangementskomiteen.  

     
   Vedtak: 

Styret tar saken om Lynkurs i EU/EØS til orientering   
 
 
    
Sak 5 – 2017  Mobilisering og kartlegging  H2020    

Direktøren orienterte om arbeidet med kartlegging av H2020 aktiviteter 
hos SrE sin medlemsmasse.  

 
Nord-fylket ønsker å mobilisere i større grad på dette området og 
inviterer Direktøren til å tenke høyt rundt hvordan partnerne kan 
aktiviserer ytterligere. Direktøren stiller seg svært positiv til dette. 

 
   Vedtak: 

Styret tar saken om mobilisering og kartlegging H2020 til orientering  
 
 
Sak 6 – 2017 Mobilisering omkring aktiv og sunn aldring  

Direktøren orienterte om arbeidet med aktiv og sunn aldring.  
 

Vedtak: 
   Saken om mobilisering omkring aktiv og sunn aldring til orientering  
 
 
 
Sak 7 – 2017 Mobilisering omkring smarte byer og bygder   

 Direktøren orienterte om mobiliseringen og hvordan det er behov for å 
samarbeide internt i regionen.  
 
Styreleder kommenterte at flere fra Stavanger kommune var tilstede 
under første møte og forteller om gode tilbakemeldinger og at 
kommunene er positive til at flere møter er satt opp. Videre oppfordrer 
styreleder resten av styret til å informere og oppfordre sine respektive 
kommuner til å delta.  

 
Vedtak: 
Styret tar saken omkring mobilisering omkring smarte byer og bygder til 
orientering 

 
 
 

Sak 8 – 2017 Delegasjonsbesøk fra DG Energy i 2017  
Direktøren orienterte om besøket SrE kommer til å gjennomføre i juni.  
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Styret ønsket å vite hvor mye SrE får igjen for dette da det koster 
egenkapital fora foreningen å gjennomføre.  
 
Direktøren orienterte at det er en langsiktig investering for å knyte 
kontakter og synliggjøre regionen som en Energiregionen. Det er 
interessant for vår region i seg selv men også Norge som energinasjon. 
Videre skaper det positiv omtale og er god omdømmebygging.  

   
  Vedtak: 
  Styret tar saken om delegasjonsbesøk fra DG Energy i 2017 til orientering  
  
 
 
Sak 9 – 2017 Open Days – European Week of Cities and Regions 2017  

Direktøren orienterte om arrangementet og at Time ønsker å bidra I mini-
seminaret.  

 
Vedtak: 
Styret tar saken om Open Days til orientering  
 
 

Sak 10 – 2017        Nordic Edge AS blir partner i Stavangerregionens Europakontor  
Styreleder uttrykker glede over at NE AS blir medlem. Det vil også være 
nyttig for NE AS for de har behov for å være mer Europeiske og 
internasjonale. Det vil ikke nødvendigvis skape så mye merarbeid for SrE, 
da selskapets formål er i tråd med Europakontorets strategi.  

 
Vedtak  
Styret tar saken om Nordic Edge As som ny partner i Stavangerregionens 
Europakontor til orientering  
 
 
 

Sak 11 – 2017       Nye medlemmer og rotering i arbeidsgruppen  
Mulighetsutvikler orienterte om ordningen om arbeidsgruppens       
sammensetning.  

 
Vedtak  
Styret tar saken om nye medlemmer og rotering i arbeidsgruppen til 
orientering  
 
 
 

Sak 12 – 2017       Styremøte og generalforsamling i Stavangerregionens 
Europakontor  
Direktøren orienterte om neste styremøte og generalforsamling samt SrE 
sin og aktivitetsplan.  
 
Vedtak  
Styret tar saken om Styremøte og generalforsamling i 
Stavangerregionens Europakontor til orientering  

 
 
Eventuelt 
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Avslutningsvis oppfordret Direktøren styret til å identifisere hvem som er Europakontakt i de 
respektive medlemmene. Det er viktig for kontoret å ha en kontakt for å spre viktig og nyttig 
informasjon som spres fra Brussel. Viktig at rollen tas på alvor.  
 
 
 
 
 
 
Brussel 25.04.2017 
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Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr.  
 

Heidi Kristina Jakobsen /HKJ +32 479 664113   

 
 
Sak 14 – 2017  
 
Handlingsplan Stavangerregionens Europakontor 2018-2019 
 
Aktivitetene ved Stavangerregionens Europakontor (SrE), er forankret i Strategi for 
Stavangerregionens Europakontor 2013-2020 og operasjonalisert i toårige handlingsplaner. 
Hensikten med handlingsplanen er å tydeliggjøre prioriteringer og innsatser i den kommende 
perioden og dermed bidra til forutsigbarhet samt tydelighet i forhold til måloppnåelse. 
 
Vedlagte utkast til Handlingsplan for Stavangerregionens Europakontor 2018-2019 har vært 
diskutert i Arbeidsgruppen og reflekterer omstillingsprosessen regionen er inne i, samt bygger 
videre på vellykkede satsninger i Handlingsplanene 2014-2015 og 2016-2017 som blant annet 
resulterte i Triangulum og Nordic Edge. Utkastet reflekterer også EUs politikk og programmer 
med fortsatt fokus på samfunnsutfordringer som skal løses i kvadruppel helix, gjennom 
forskning og innovasjon.  
 
På	denne	bakgrunnen	vil	SrE	prioritere	fortsatt	arbeid	med	utviklingen	av	Den	Smarte	Stavangerre-
gionen	der	smart-begrepet	defineres	bredt	og	favner	blant	annet	helse,	mat	og	utdanning,	i	tillegg	
til	mobilitet,	energi	og	IKT.				

	

• Den	Smarte	Stavangerregionen	
o Smarte	byer	og	bygder	–	bærekraftig	by-	og	sentrumsutvikling	–	energi/klima,	IKT	

&	mobilitet	
o Aktiv	&	sunn	aldring	–	velferdsteknologi	og	systemeffektivisering	
o Blå	og	grønn	mat		
o Maritimt	
o Innovasjon	og	digitalisering	-		tverrgående	prioriteringer	med	avgjørende	betydning	for	

det	grønne	skiftet	og	fremtidens	kunnskapssamfunn.	
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Forslag til vedtak: 
Styret godkjenner Handlingsplan for Stavangerregionens Europakontor 2018-2019. 
 
 
 
 
Kristin Reitan Husebø     Heidi Kristina Jakobsen  
Daglig leder Direktør  
      
 
          
 
Vedlegg 

- Utkast Handlingsplan for Stavangerregionens Europakontor 2018-2019 
- Strategi for Stavangerregionens Europakontor 2013-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 Utkast	-	Handlingsplan	for	
Stavangerregionens	Europakontor	

2018-2019	
	

	

	 Heidi	Kris=na	Jakobsen	
	



	
Handlingsplan	for	Stavangerregionens	Europakontor	2018-2019	

1	
	

	

Handlingsplan	for	Stavangerregionens	Europakontor	2018-2019	

	

Bakgrunn	

Handlingsplanen	for	Stavangerregionens	Europakontor	(SrE)	for	perioden	2018-2019	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	bidra	til	regional	vekst	og	
utvikling	gjennom	strategiske	satsninger	i	triple	helix.	Dette	gjøres	ved	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!	

	

Det	politiske	og	økonomiske	bakteppet	
EUs	dagsorden,	nasjonale	og	regionale	forhold,	legger	premisser	for	SrEs	arbeid.		

EU	og	Europa	
Juncker-kommisjonens	10-punktsplan,	operasjonalisert	i	årlige	handlingsplaner,	legger	
rammene	for	EU-samarbeidet	ut	2019.	Her	er	realisering	av	et	digitalt	indre	marked	og	
energiunionen	samt	fordypning	av	eurosamarbeidet	sentrale	element,	og	satsningen	på	
sirkulærøkonomien	betydelig.	Britenes	utmelding	utløser	diskusjoner	om	reformer	og	
fremtiden	for	EU27.	Brexit-prosessen	skal	i	prinsippet	være	ferdigstilt	innen	mars	2019,	og	
får	vidtrekkende	konsekvenser,	også	Norge.	

EU	fortsetter	aktiv	handelspolitikk,	til	tross	for	global	proteksjonisme-trend	der	eksempelvis	
TTIP-forhandlingene	med	USA	(handels-	og	investeringsavtale)	er	lagt	på	is.	Geopolitisk	
ustabilitet	i	EUs	nærområder	preger	EU-samarbeidet	fremover	med	terrorbekjempelse	og	
sikkerhetssamarbeid	som	stikkord.	Flyktningestrømmen	er	foreløpig	stanset	gjennom	avtaler	
med	blant	annet	Tyrkia	og	Libya.		

De	økonomiske	utsiktene	er	lysere	enn	på	flere	år,	og	samtlige	EU-land,	inkludert	eurosonen,	
opplever	vekst	i	økonomien	og	nedgang	i	arbeidsledigheten.	EU	fortsetter	sitt	grønne	skifte	
der	samfunnsutfordringer	skal	løses	og	arbeidsplasser	skapes	gjennom	innovasjon	og	
tverrsektorielt	samarbeid.	Dette	speiles	i	EUs	politikk	og	programmer,	inkludert	by-	og	
regionalpolitikken	med	smart	spesialisering,	en	urban	agenda	og	ikke	minst	fortsatt	fokus	på	
smartby.		EUs	forskningsprogram	Horisont	2020	er	et	sentralt	verktøy	og	utformingen	av	det	
9.	rammeprogrammet	etter	2020,	vil	få	oppmerksomhet	fremover.		
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Stavangerregionen	
Norge	og	særlig	Stavangerregionen	fremdeles	preget	av	omstillingen	i	økonomien.	
Stavangerregionen	er	i	full	gang	med	å	diversifisere	næringsgrunnlaget	der	stikkord	er	
innovasjon	og	nytenkning,	teknologioverføring	og	nye	klynger,	samt	sedvanlig	tverrsektorielt	
samarbeid	for	å	skape	nye	muligheter.		

Innovasjonsevne,	utdanning	og	kompetanse	i	tråd	med	regionens	behov	og	
samfunnsutviklingen	for	øvrig,	er	avgjørende	i	denne	prosessen.	På	vei	inn	i	det	grønne	
skiftet	bli	vi	likere	kontinentet	og	resten	av	Europa,	og	EUs	politikk	og	programmer	bli	mer	
relevante.	Nytten	av	å	hente	inn	impulser	gjennom	internasjonalt	samarbeid	i	nettverk	og	
EU-prosjekter	er	stor.		

Stavangerregionens	Europakontor’s	strategiske	satsing	på	smartby	og	helse,	har	blant	annet	
resultert	i	Triangulum-prosjektet	og	smartkonferansen	Nordic	Edge	Expo	(NEE),	samt	bidratt	
til	realiseringen	av	The	Norwegian	Smart	Care	Cluster.	NEE	vokser	stadig	og	nylig	har	også	
regionen	fått	tildelt	ARENA-smartby-klynge,	samtidig	som	universitetet	styrker	satsningen	på	
fornybar	energi.		

Dette	bidrar	til	omstillingsprosessen	og	gir	synergier	det	er	naturlig	å	bygge	videre	på.	
Interessen	for	bærekraftig	by-	og	stedsutvikling,	og	for	å	se	nye	muligheter	knyttet	til	et	
bredt	definert	smartby-konsept	der	helse,	mat	og	utdanning	inngår,	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.	
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Prioriterte	områder	

På	denne	bakgrunnen	vil	SrE	prioritere	fortsatt	arbeid	med	Den	Smarte	Stavangerregionen	
der	smart-begrepet	defineres	bredt	og	favner	også	helse,	mat	og	utdanning	for	å	nevne	noe.			
Satsningene	fra	forrige	periode	videreføres	i	stor	grad	også	i	2018-2019,	der	EUs	arbeid	med	
samfunnsutfordringer	knyttet	til	klima	&	energi	samt	aldring	&	helse	vil	få	særlig	
oppmerksomhet:			

• Den	Smarte	Stavangerregionen	
o Smarte	byer	og	bygder	–	bærekraftig	by-	og	sentrumsutvikling	–	

energi/klima,	IKT	&	mobilitet	
o Aktiv	&	sunn	aldring	–	velferdsteknologi	og	systemeffektivisering	
o Blå	og	grønn	mat		
o Maritimt	
o Innovasjon	og	digitalisering	-		tverrgående	prioriteringer	med	avgjørende	

betydning	for	det	grønne	skiftet	og	fremtidens	kunnskapssamfunn.	
	
	

Arbeidsmetoder	&	verktøy	

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

For	å	utnytte	synergier	og	arbeide	effektivt	med	de	strategiske	prioriteringene,	er	tilgang	til	
informasjon	&	medvirkning,	læring,	nettverk	og	marked	essensielt.	God	dialog	med	
representanter	for	EU-institusjonene,	det	norske	miljøet	men	særlig	europeiske		
regionkontor,	er	avgjørende	i	denne	sammenhengen.		

Aktiv	deltakelse	i	europeiske	nettverk	som	CPMR,	EUROCITIES,	ECIU,	ERRIN	og	Polis	med	
flere,	samt	plattformer	som	EUs	innovasjonspartnerskap,	er	av	stor	betydning,	og	direkte	
involvering	fra	partnerne	er	et	mål.	Partnerne	skal	mobiliseres	til	å	delta	i	europeiske	
konkurranser	og	initiativ	som	Green	Digital	Charter,	europeisk	innovasjonshovedstad	og	
urban	agenda	samt	å	ta	i	bruk	EU-omspennende,	regionale	kartleggingsverktøy	som	smart	
spesialisering.		
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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	delmål.	Tiltakene	
kommende	to-årsperiode	er	sortert	i	henhold	til	dette,	samtidig	er	også	kontorets	
grunntjenester	synliggjort:		

	
1.	Økt	EU/EØS	kompetanse	

Lynkurs	i	EU/EØS		
SrE	vil	sammen	med	andre	norske	regionkontor	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,	og	vil	arrangere	lynkurs	i	EU/EØS	rettet	
mot	folkevalgte	og	ledere.	

Seminar	om	EUs	program	og	prosjektmuligheter	
SrE	vil	jevnlig	arrangere	seminar	om	EU-program	og	finansieringsmuligheter	som	Horisont	
2020,	i	samarbeid	med	partnerne	i	kontoret.	

Aktiv	deltakelse	i	EU	og	Europa	
SrE	vil	arbeide	for	at	regionens	aktører	griper	mulighetene	som	ligger	i	aktiv	deltakelse	i	
europeiske	nettverk	(EUROCITIES,	POLIS,	CPMR,	osv),	plattformer	og	initiativ	som	
innovasjonspartnerskapene,	EUs	urban	agenda	og	Green	Digital	Charter	samt	konkurranser	
(innovasjonshovedstad,	grønn	hovedstad	osv).	i	tillegg	til	å	ta	i	bruk	verktøy	som	smart	
spesialisering.	Dette	gir	økt	EU-forståelse,	tilgang	til	informasjon,	partnerskap	og	synlighet.	

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	er	også	en	diskusjons-	og	erfaringsutvekslingsarena	for	partnerne	i	
kontoret	og	det	vil	fortsatt	arrangeres	tematiske	møter.	

	

2.	Bedre	produkter	&	tjenester	i	regionen	

Læring	og	marked	gjennom	EU-finansierte	prosjekt	
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	av	strategisk	
betydning	for	regionen	særlig	innenfor	Horisont	2020.	Eksempelvis	kan	det	være	aktuelt	å	
engasjere	regionen	i	et	større	mobilitetsprosjekt.	

	



	
Handlingsplan	for	Stavangerregionens	Europakontor	2018-2019	

5	
	

Triangulum	&	fyrtårnsby-status	–	fremme	strategiske	satsninger	knyttet	til	smartby		
Det	er	naturlig	å	bygge	videre	på	fyrtårnsby-statusen	og	de	muligheter	dette	byr	på	i	form	av	
næring,	læring	og	profilering	for	Stavangerregionen,	ikke	minst	i	samarbeid	med	øvrige	
fyrtårnsbyer	og	følgebyer.	Dette	er	ikke	minst	aktuelt	i	forbindelse	med	prosjektsamarbeid	
og	profilering,	men	også	i	forbindelse	med	Nordic	Edge.	

Stavanger	Smart	Region	
Man	kan	lære	mye	av	europeiske	partnere,	men	også	av	nabokommunen.	SrE	vil	bidra	til	
regional	læringsdeling	i	kjølvannet	av	Triangulum	og	regionens	smartbysatning	generelt,	der	
Europanettverket	er	en	byggekloss.	SrE	ønsker	å	videreføre	møteserien	Stavanger	Smart	
Region	sammen	med	Greater	Stavanger.		

Regionalt	innovasjonsøkosystem	for	helse	og	status	som	europeisk	referanseregion		
Med	utgangspunkt	i	at	Stavangerregionen	søkte	om	og	fikk	status	som	europeisk	
referanseregion	i	2016,	vil	SrE	sammen	med	Norwegian	Smart	Care	Cluster,	UiS	og	øvrige	
helseaktører	utvikle	regionens	innovasjonsøkosystem	på	helse	ved	å	fortsette	å	invitere	til	
dialogmøter	om	EU-finansiering	og	andre	muligheter	for	læring	og	marked.	

Maritimt	&	fornybar	energi	–	med	tyngde	i	Nordsjøen		
Arbeidet	med	fornybarløsninger	samt	maritime	spørsmål,	shipping	og	havn,	vil	ha	
tyngdepunkt	i	Nordsjøbaserte	samarbeidsrelasjoner,	i	kjølvannet	av	ENSEA-prosjektet	og	
gjennom	CPMR,	der	Rogaland	fylkeskommune	ved	varaordfører	Marianne	Chesak	er	valgt	
som	vararepresentant	til	styret.			

	
3.	profilering	&	interesser	–	SrE	skal	bidra	til	at	regionen	blir	kjent	som	Den	SMARTE	
Stavangerregionen:	energisk	–	sunn	–	digital	

Nordic	Edge	
SrE	skal	bidra	til	rådgivning	gjennom	deltakelse	i	NEEs	styre	og	i	programutforming	slik	at	EU-
dimensjonen	ivaretas	og	fokus	på	EUs	smarte	fyrtårnsbyer	videreføres	og	styrkes.	Kontoret	
skal	også	bidra	til	profilering	av	arrangementet	og	identifisere	strategiske	
samarbeidspartnere	for	NEE.		

Profilering	av	den	smarte	Stavangerregionen	og	Nordic	Edge	i	Brussel		
I	samarbeid	med	den	norske	EU-delegasjonen	planlegges	et	profileringsarrangement	i	mai	
2018	der	tema	er	smarte	fyrtårnsbyer	og	der	både	Nordic	Edge	2018	og	de	nye	EØS-midlene	
lanseres.	Det	kan	også	bli	aktuelt	med	et	arrangement	sammen	med	andre	nordiske	
fyrtårnsbyer.	

Delegasjonsbesøk	fra	DG	Energy	
SrE	viderefører	ordningen	med	å	invitere	junioreksperter	fra	DG	Energy	til	
Stavangerregionen	for	å	etablere	dialog	med	interessante	europeiske	aktører	om	EUs	energi	
og	klimapolitikk,	der	det	er	et	mål	å	vise	bredden	i	regionens	energiportefølje	og	satsningen	
på	fornybar	og	smart.		

Aktiv	deltakelse	i	ERRIN-nettverket	og	strategiske	partnerskap	
SrE	vil	bruke	ressurser	på	aktiv	deltakelse	i	forsknings-	og	innovasjonsnettverket	ERRIN	
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gjennom	styreverv	og	i	ledelsen	av	smartby-arbeidsgruppen	for	å	bygge	nettverk	og	
strategiske	partnerskap	med	andre	dynamiske	regioner	i	Europa	og	Canada	(Quebec).		

	

	

4.	Grunntjenester	
Uavhengig	av	tematiske	prioriteringer,	vil	SrE	til	enhver	tid	tilby	følgende	grunntjenester	som	
bidrar	til	økt	EU/EØS-kompetanse	og	prosjektdeltakelse	blant	partnerne:	
	

ü analyse	av	politisk	utvikling	i	EU	gjennom	artikler	på	hjemmesider	og	i	nyhetsbrev	

ü informasjon	om	aktuelle	arrangement,	seminarer	&	konferanser		

ü tilrettelegging	for	medlemmenes	deltakelse	i	relevante	europeiske	nettverk	&	

initiativ	

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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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. 

 



 
 

 

www.stavangerregion.no     
 

 
 
 
 
 
 
  

Til Kopi til  

Styret i 
Stavangerregionens Europakontor 

  

  Dato skrevet Side 
 

  24.11.2017 1 av 2  

Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr.  
 

Kristin Hetland  /KH  911 01 331   

 
 
Sak 15 - 2017 
 
Budsjett 2018 for Stavangerregionens Europakontor  
 
Budsjett 2018 representerer det ambisjonsnivået som styret har lagt til grunn for driften av 
SrE gjennom handlingsplanen.  

 
Total inntekt er på kr 3 978 000, dette er 87 000 kroner høyere enn i 2017. Dette skyldes:   

- Nordic Edge AS som ny partner   
- oppjustert folketall 

 
Totale kostnader er på kr 3 894 000, dette er kr 376 000 høyere enn i 2017. Dette skyldes:  

- økte lønnskostnader 
- økt aktivitetsnivå   
- generelt høyere kostnadsnivå 

 
 
Budsjettet gir et positivt driftsresultat i 2018 på kr 83 000. Til sammenlikning er prognostisert 
driftsresultat i 2017 er på kr –86 000 som er kr 457 000 svakere enn budsjett 2017. Avviket 
2017 skyldes i hovedsak:  

- Generelt økt aktivitet  
- Advokatutgifter for utredning av medlemskap av Norsk folketrygd for norske 

arbeidstakere i Brussel utover 5 års perioden 
- Svingninger i valuta mellom norske kroner og euro  
- Budsjett ikke hensyntatt annen godtgjørelse i lønnsvilkår for ansatte   

 
Egenkapitalen til SrE vil ut fra prognoser for 2017, ligge på kr 690 000 kr ved utgangen av 
året.  
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Inntekter Budsjett 
2018 

Budsjett 
2017 Prognose 2017 

Serviceavtale med partnerne    3 854 000       3 767 072        3 731 000  

Medlemsavgift         24 000            23 000                     -    

Annen inntekt       100 000          100 000           112 000  

Sum inntekter    3 978 000       3 890 072        3 843 000  

        

Kostnader       

Lønn og personalkostnader   -2 752 000     -2 434 385       -2 671 000  

Leie av lokaler      -326 000        -300 000          -318 000  

Kontorkostnader        -92 000        -100 000            -90 000  
Daglig leder Greater 
Stavanger      -100 000        -100 000          -100 000  

Prosjektutvikling      -257 000        -240 000          -257 000  

Reiser      -152 000        -140 000          -152 000  

Representasjon        -40 000          -35 000            -58 000  

Eksterne honorar      -135 000        -130 000          -227 000  

Andre kostnader        -40 000          -40 000            -56 000  

Sum kostnader   -3 894 000     -3 519 385       -3 930 000  

        

Driftsresultat            83 000          
370 687            -87 000  

 
 

 
 
 

 
Forslag til vedtak: 
Styret godkjenner budsjettforslaget for Stavangerregionens Europakontor 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristin Reitan Husebø      Heidi Kristina Jakobsen 
Daglig leder        Direktør    
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Til Kopi til  

Styret i 
Stavangerregionens Europakontor 

  

  Dato skrevet Side 
 

  22.11.2017 1 av 2  

Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr.  
 

Heidi Kristina Jakobsen /HKJ +32 479664113    

 
 
Sak 16 - 2017 
 
Mobilisering Horisont 2020  
 
Styret orienteres jevnlig 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 05-2017. Hensikten med denne saken, er å rapportere om status for dette 
arbeidet.  
 
Bakgrunn 
EUs forsknings og innovasjonsprogram Horisont 2020 er et hovedinstrument for SrEs arbeid 
med strategiske satsninger omkring helse og aldring og smartby - dette fordi H2020 er rettet 
mot samfunnsutfordringer og innovasjon, samt ofte krever tverrsektorielle partnerskap.  
I mobiliseringen samarbeider SrE tett med partnerne i kontoret for å arrangere relevante 
seminar og møteplasser i Stavangerregionen, for og å knytte strategiske kontakter utenlands 
og øke deltakelse i relevante europeiske fora og nettverk.  
 
Regional mobilisering - kartlegging 
Siden H2020-utlysninger for perioden 2018-2019 nylig er lansert, og mange partnere er i en 
tidlig fase i forhold til å definere konkrete problemstillinger og aktuelle utlysninger, er 
oversikten over prosjekt-interessen (sak 05–2017) til regionens aktører under oppdatering. 
Kartleggingen som ble satt i gang første halvår 2017, vil fortsette inneværende halvår. 
 
Planlagte og gjennomførte arrangement i Stavangerregionen 
For å lære av hverandre, for å gjøre oppmerksom på relevante finansieringsmuligheter samt 
være mest mulig samkjørte regionalt mht mulige prosjektideer, arrangeres jevnlig seminarer 
og møteplasser i Stavangerregionen: 

• Smartby-seminar om EØS-midler og aktuelle H2020-utlysninger – Randaberg 1. 
desember (se sak om smartby) 

• Møterekken Smart Stavanger Region – 3. møte Gjesdal 28. november (se sak om 
smartby) 

• Dialogmøte med regionens helseaktører – 3. møte Stavanger 29. november (se sak om 
helse) 
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Prosjektveiledning og 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 som ERRIN i Brussel, eksempelvis: 

• Europakommisjonens energi-infodager 23-25. oktober 
• Europakommisjonens helse-infodager 7-8. desember 
• ERRINs uke med prosjektverksted 20.-24. november 

 
Quebec, fyrtårnsbyer og andre strategiske partnerskap 
I tillegg til aktiv deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN 
(direktøren i SrE er styremedlem og SrE er en av fire ledere for smartby-arbeidsgruppen), 
arbeider SrE aktivt for å knytte kontakter med strategiske partnere som nordiske smartbyer, 
europeiske fyrtårnsbyer samt canadiske aktører, blant annet. Canada er av strategisk interesse 
fordi de med nylig inngått handelsavtale er en prioritert partner for EU-samarbeidet. 
 
I sommer inngikk direktøren i SrE i en ERRIN-delegasjon på tre som på invitasjon fra Quebecs 
næringsdepartement besøkte Montreal (12.-16. juni) for å delta i tematiske workshops på 
henholdsvis smartby, helse og energi for mulig prosjektsamarbeid. I kjølvannet møttes 
delegasjoner fra Quebec og Stavanger i forbindelse med smartbymessen i Barcelona, og SUS, 
UiS og tilsvarende partnere i Quebec og Navarra diskuterer en konkret utlysning og skal møtes 
i Brussel siste uken i november.  
 
 
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    
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Til Kopi til  

Styret i 
Stavangerregionens Europakontor 

  

  Dato skrevet Side 
 

  26.11.2017 1 av 2  

Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr.  
 

Kristin Hetland  /KH  911 01 331   

 
 
Sak 17 - 2017 
 
Delegasjonsbesøk DG Energy 2017 og 2018  
 
 
Det vises til sak 08-2017 hvor programmet for det årlige DG Energy besøket 2017 ble 
presentert. Hensikten med denne saken er å orientere om det gjennomførte besøket 
(Stavanger-Haugalandet, 7.-9. juni), om innholdet i evalueringsrapporten, samt om planene 
for 2018.  
 
Gjennomføring besøk juni 2017  
Europakommisjonens uttrykte ønske om at programmet skulle handle om energipakken Clean 
Energy for all Europeans som ble lagt frem i november 2016, der stikkord er fornybar, 
energieffektivisering og smartby. I tråd med dette, inkluderte programmet blant annet 
presentasjon av Triangulum og regionens smartsatning, samt et miniseminar der trainee’ene 
presenterte EUs arbeid med Energiunionen og der tema som digitalisering av kraftsektoren og 
integrering av nye energikilder i strømnettet, ble diskutert. 10 traineer fra 
Europakommisjonens DG Energy (Europakommisjonens energidepartement) deltok i det to 
dager lange programmet som fant sted i sørfylket og på Haugalandet.  
 
Evalueringsrapport – DG Energi-junioreksperter 
Som det fremgår fra evalueringsrapporten (vedlagt) er juniorekspertene i overveiende grad 
fornøyde med besøket. På rapportindeksen mellom 1 (ikke bra) til 5 (veldig bra) ligger 
samtlige involverte aktører på mellom 4 og 5 i gjennomsnitt. Særlig besøkene hos Lyse og på 
Kårstø har fått gode tilbakemeldinger, og flere var takknemlige for møtet med Haugesunds-
ordføreren. Samtlige deltakere meldte at besøket svarte til, eller overgikk forventningene.  
 
Forslag til forbedringer handler mest om programlengde, med forslag om å inkludere en ekstra 
programdag for optimalt utbytte. På grunn av kostnadsrammene vil nok dette ønsket være 
vanskelig å imøtekomme. Det er også et ønske om mer tilrettelagt mingling under 
nettverksmiddagen, samt større mangfold blant deltakerne (ikke bare fra olje- og 
gassnæringen). En deltaker kunne også tenke seg et sterkere politikkfokus. 
 
 
DG Energy besøk 2018  
SrE legger opp til DG Energy besøk 6.-8.juni 2018 (tentativt). Dette er ihht til handlingsplan 
2018/2019 og avsatte midler i budsjett 2018. Det er lagt opp til samme finansieringsmodell 
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som i 2017. Administrasjonen tar med seg tilbakemeldinger fra deltakerne i 
evalueringsrapporten videre i planleggingen av program og lengde.  
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar saken om DG Energy besøk til orientering  
 
 
 
Kristin Reitan Husebø      Heidi Kristina Jakobsen 
Daglig leder        Direktør    
 
 
Vedlegg  
 

- Program for DG Energi-delegasjonsbesøk 2017   
- Evalueringsrapport DG Energi-delegasjonsbesøk 2017 

  



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programme summary: 

 Day 1: Arrival in Stavanger. 

 Day 2: The Smart City of Stavanger, hydropower, energy seminar, the 

future of the energy sector, networking dinner.                                                                                               

 Day 3: Haugalandet field trip: gas processing and infrastructure 

connection with mainland Europe, Haugesund and the Haugaland Region, 

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 John Peter Hernes, Municipal Council in the City of Stavanger  

 The Smart City of Stavanger – a roadmap for the future 

by Tone Grindland, Head of Economic Development 

 Demonstrate – Disseminate – Replicate: The Triangulum project 

by Gerd Seehuus, Local Coordinator in the Triangulum Project, 

Municipality of Stavanger 

 The Climate and Action Plan of Stavanger 

by Jane Nilsen Aarhus, Head of Environment 

 Planning a City in co-creation with inhabitants 

by Tor Brynjar Welander, Advisor at the Municipal Planning Department 

 Urban Challenges in a region with industrial transformation 

by 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 Lyse 

by Marianne Ånestad, Group Coordinator at Lyse  

 Challenges and opportunities in the integrated European market  

by Bjørn Honningsvåg, CEO Lyse Produksjon AS 

 Smart Grid 

by Ingvild Ween, Head of Communications at Lyse Elnett AS 

 Smart city as a service – experience from the Stavanger Region 

by Gunnar Crawford, Senior Business Developer at Lyse 

 The H2020 Smart Cities Lighthouse project Triangulum 

by Per Fjeld, Senior Advisor at Lyse 

 Demonstration of “smart house” technologies 

by Gunnar Crawford, Senior Business Developer at Lyse 

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


 

 

13:30: Bus departs to University of Stavanger. 

14:00: UNIVERSITY OF STAVANGER. Mini-seminar “The Winter Package, the EU 

Energy Union and the role of Smart Cities”. http://www.uis.no/?lang=en_GB  

Address: University of Stavanger, Arne Rettedals Hus, meeting room V-101. 

4021, Stavanger. 

 Welcome 

by Troels Jacobsen, Director of Research and Innovation Department at 

the University of Stavanger. TBC 

 The Energy Union and Winter Package: aims and challenges 

by Spyridoula Chytiri, Blue Book Trainee at DG Energy, Unit 

C.2 - New energy technologies, innovation and clean coal 

 The future of the energy sector and Smart Cities 

by Dimitra Tsouramani, Blue Book Trainee at DG Energy, Unit ENER.B.3 - 

Retail markets, coal and oil 

 A Norwegian perspective on the Energy Union and the Winter Package 

by Siri Merethe Fagerheim, Advisor at Energy and Water Resources 

Department, Norwegian Ministry of Petroleum and Energy 

 Short presentations on the future of fossil fuels, renewables and Smart 

Cities 

o Clean energy research at the University of Stavanger 

by Siri Kalvig, Head of Network on Environmental-Friendly Energy at 

the University of Stavanger  

o The digitalization of the energy sector 

by Dagfinn Wåge, Head of innovation department at Lyse 

o Statoil’s perspective on the future of fossil fuels, and work on 

renewables 

by Knut Rostad, Head of Communications New Energy Solutions at 

Statoil 

o Renewable energy generation and energy systems integration – 

where are we heading? 

by Peter Breuhaus, Chief Scientist at the research group new 

energy, risk management and well construction at the International 

Research Institute of Stavanger 

 Panel discussion 

 

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


 

 

16:30 Bus back to Stavanger. 

20:00: Networking dinner. With young energy professionals from the Stavanger 

Region, at the restaurant Bølgen og Moi.  

Address: Kjeringholmen 1A, 4013 Stavanger 

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. 

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.  http://www.gassco.no/  

Adress: Bygnesvegen 75, 4250 Kopervik.  

 Norwegian gas exports to Europe  

by Lisbet Kallevik, Communication Manager.                                                                                                        

12:30: Bus departs for the municipality of Haugesund.   

13:00: HAUGESUND. Location: Haugesund Town Hall. 

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

Address: Rådhusgata 66, 5528 Haugesund.  

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


 

 

 Haugesund and the Haugaland Region  

by Arne-Christian Mohn, Mayor of Haugesund 

14:00: Bus and ferry back to Stavanger. Tickets are provided.   

18:05: KLM flight departure, destination Brussels. Via Amsterdam (Schiphol). 

Estimated time of arrival in Brussels: 22.10.  

Saturday and Sunday, 10-11 June // Departure 
 

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

the Stavanger Region!  

18:05 (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.  
 

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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Arrival  

After a somewhat cumbersome Journey, the 8 eight DG Energy trainees, reached Stavanger 

airport late on Wednesday 7th of June, where we were warmly welcomed by Terje and 

brought to our Hotel in the city centre of Stavanger.  

 

1st Day: 8th of June  

After a rather short night, the 8 DG Energy trainees met the two trainees from Šefčovič's 

Cabinet (who were luckier with their flight and were therefore already peacefully sleeping 

when we finally reached the hotel) over an abundant and delicious breakfast. Terje joined us 

after breakfast to complete our group. Our first stop: The Municipality of Stavanger. We 

were welcomed by Mr John Peter Hernes, the municipal commissioner of the city of 

Stavanger and kindly served with coffee, tea and Swedish pastry. Mr Hernes walked us 

through the history of Stavanger, once a small fishing village, the city developed into a rich 

Oil capital in the second half of the 20th century, and is today a highly modernised smart city, 

one of the 3 lighthouse cities of the Triangulum project.  Mrs Tone Grindland (head of 

economic Development of the City of Stavanger) and Mr Gerd Seehuus (Local coordinator in 

the Triangulum Project) elaborated on this Horizon 2020 project which follows the slogan 

“Demonstrate, Disseminate, Replicate” and connects the three ‘model’ cities Stavanger, 

Eindhoven and Manchester with their follower cities Prague, Leipzig, Sabadell and Tianjin. 

Mrs Grindland also informed us about the Nordic Edge Expo, taking place in Stavanger in 

September 2017. Finally, Tor Brynjar Welander (Advisor in planning department of the 

municipality) demonstrated the efforts made by the municipality to involve citizens in the 

transformation of their city into a smart city.  

For our next stop the bus took us to the outskirts of the town, to the headquarters of Lyse 

AS, one of Norway’s biggest power companies, owned by 16 municipalities. The company 

was initially set up in 1999 dealing exclusively with the generation and supply of 

hydropower, today 31% of their activities is in the telecommunication sector, as it was this 

company which first installed optic fibre in Norway, significantly modernising the 

telecommunications grid. Several employees presented Lyse’s activities and development, 

including 3 projects of direct undersea electricity cables which will provide Europe (Germany 

and UK) with clean hydropower in the future. The absolute highlight of our visit at Lyse’s 

headquarters was, however, the visit of a ‘smart home’, where Mr Gunnar Crawford offered 

us an exciting glimpse at how the near future might look like and what changes digitalisation 

may bring to our everyday lives.  

After this exciting experience, we took off to the University of Stavanger where we had an 

interactive and very enriching seminar on the ‘Winter Package’, the EU Energy Union and the 
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role of Smart Cities. Two Commission trainees presented the Clean Energy for All Europeans 

package and the role of smart cities, their presentations were followed by presentations on 

the Norwegian perspective on the Energy Union, the future of fossil fuels, renewables and 

Smart Cities, and Renewable energy generation and energy system integration and a panel 

discussion. The speakers included representatives of different energy companies (Lyse and 

Statoil), academics and researchers, and government officials, this diversity of participants 

engendered a heated and very interesting discussion, shedding the light on opportunities 

but also on challenges the quickly changing energy sector faces and which special 

implications the energy transition has for Norway.  

After this stimulating debate, the Bus took us back to the city and we enjoyed the afternoon, 

strolling through the streets of Stavanger and admiring the landscape surrounding it.  

At night, we were treated to delicious Norwegian food, while meeting young professionals 

working in the energy sector including representatives of both the private and the public 

sector. The day ended with a stunning sun-set at around 11:30pm(!), which we watched 

from the terrace of the restaurant.  

 

2nd Day: Friday 9th of June  

Bright and early we departed from Stavanger to the Gas Processing plant Kårstø. The bus 

took us out of the city into the lushly hills of South-Western Norway crisscrossed by Fjords 

and to the ferry which took us to Kårstø. After a short we were able to visit the huge 

installation (the biggest of its sort in Europe), where crude gas is brought in from several gas 

fields in Norway by three immense pipelines and processed gas leaves the plant either by 

boat or by one of the two pipelines transporting the refined gas to Norway and the rest of 

Europe (one of them goes directly to Germany). After our little excursion, we went to 

Gassco, the now 100% state-owned Norwegian TSO. During the presentation, we learned 

how EU laws on the unbundling of the energy market influenced the infrastructure in 

Norway. We then had the opportunity to take a glimpse at the control room of the TSO.  

Our last stop for the trip was the beautiful town hall of Hausgesund, the extremely friendly 

and welcoming major gave us insights into the history of the city before showing us the hall 

covered with a cupola decorated by paintings of the zodiac signs, in which the municipal 

assembly takes its decisions.  

 

Tired but full of new impressions we took the bus back to the airport. We would like to thank 

everyone who made this trip so enjoyable. We got an excellent overview of different aspects 

of Norway's energy policy and the regional strategy for Stavanger and we got to see parts of 

a beautiful country, we all hope to come back to one day.  
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Thank You!!! 



 

Questionnaire 

DG energy study trip – June 2017 
 

On a scale from 1 to 5 (one being not good and five being very good) how did you find the following 

parts of the programme? (Vertikal akse: antall stemmer. Horisontal akse: vurdering, 1-5).  

 

City of Stavanger (history, Smart Cities, Triangulum, citizen involvement) 

 

Lyse Energy (presentation of the company, welfare technology, hydro power, smart solutions and 

apartment, Triangulum) 
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City of Stavanger

1 (ikke bra) 2 3 4 5 (veldig bra)
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Lyse Energy

1 (ikke bra) 2 3 4 5 (veldig bra)



Mini seminar at the University of Stavanger (Clean Energy for All Europeans, Norwegian 

perspective, Smart Cities, energy system integration, Statoil, Electrification of energy sector) 

 

 

Networking dinner with young professionals working in the energy sector in Stavanger, organised 

by the Stavanger Region European Office and Norsk olje og gass 

 

Kårstø gas processing plant (guided tour and presentation) 
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University of Stavanger

1 (ikke bra) 2 3 4 5 (veldig bra)
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Nettverksmiddag (Norsk olje og gass,
Stavangerregionens Europakontor)

1 (ikke bra) 2 3 4 5 (veldig bra)
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Kårstø

1 (ikke bra) 2 3 4 5 (veldig bra)



Gassco (Norwegian gas to Europe, operation and tour to the control room) 

 

 
The municipality of Haugesund, presented by the mayor  

 

 

1. How would you describe the Stavanger Region? 

 

2. What were your expectations prior to the study trip? 

 

3. Were your expectations met? 

 

4. How could the programme be improved? 

 

5. What is the most important thing you have learnt from the trip? 

 

6. How was information about the study trip spread within DG Energy after you returned 

to Brussels? 

 

7. What are your professional (work/study) plans after the Commission Internship? 

 

8. Are you considering applying for a job in the Stavanger Region? 
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Haugesund

1 (ikke bra) 2 3 4 5 (veldig bra)



9. Other comments: 

 

THANK YOU FOR TAKING THE TIME TO  

ANSWER THIS QUESTIONNAIRE! 
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Sak 18 – 2017 
 
Lynkurs i EU/EØS for folkevalgte og ledere  
 
20.-21. september inviterte Stavangerregionens Europakontor (SrE) sammen med KS og 
øvrige norske regionkontor, til «lynkurs» i EU/EØS i Brussel. 
Hensikten med denne saken er å orientere om gjennomføringen av arrangementet.  
 
Bakgrunn 
Årets lynkurs er en oppfølger av fjorårets suksess (8.-9. september 2017) som kom i stand i 
kjølvannet av Kommune- og fylkestingsvalget 2015. Hensikten med arrangementene er å øke 
kunnskapen om EØS-avtalen - om hvilke muligheter og begrensninger avtalen bringer norske 
aktører. Hovedmålgruppen er folkevalgte og ledere i kommunene, men arrangementet er 
åpent for alle partnerne i kontoret. 
 
Program og gjennomføring – veien videre 
Årets seminar gikk over to dager (en overnatting), og gav en innføring i hvordan norske 
aktører berøres av EU/EØS og hvordan ESA og EFTA-domstolen håndhever avtalen. I tillegg 
ble EUs fremtidsvisjoner presentert og aktuelle tema som smartby og delingsøkonomi belyst. 
Programmet inkluderte besøk ved regionkontorene, samt nettverksmiddag. Blant de 60 
deltakerne var 10 fra Stavangerregionen og Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune 
samt Eigersund Næring og Havn.   
 
Arrangørene har sendt ut evalueringsskjema til deltakerne som stort sett er godt fornøyde med 
kvaliteten og innretningen på kurset. På denne bakgrunn er SrE innstilt på å arrangere lynkurs 
også i 2018, i samarbeid med KS og øvrige norske regionkontor.  
 
 
Forslag til vedtak 
Saken om gjennomført lynkurs i EU/EØS 2017 for folkevalgte og ledere tas til orientering.  
 
 
Heidi Kristina Jakobsen     Kristin Hetland   
Direktør Mulighetsutvikler  
  
 
Vedlegg 

- Program for lynkurs i EU/EØS 2017 



	

	

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? 
 
Velkommen til lynkurs om forholdet mellom EU og norsk kommunesektor i regi av de seks norske 
regionkontorene og KS i Brussel! 
 
Målgruppe: folkevalgte, men det er også mulig for ledere i kommuner og fylkeskommuner å delta.  
 
Praktisk informasjon:  

 
Hva: Lynkurs for folkevalgte og ledere 

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

Når: Lunsj-til-lunsj, 20. – 21. september 2017 

Hvordan: Påmelding via denne lenken, som forvaltes av KS Agenda AS. Lenken 
inneholder informasjon om opphold, måltider og kursavgift.  

Frist: 20. august 

Kursavgift: 1045 kr eks. MVA, som inkluderer treretters middag. Den enkelte 
deltaker dekker selv utgifter forbundet med reise og opphold. Arrangørene dekker 
lunsj begge programdager.  

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.  

	

	 	



	
	

	
	

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 

v/ Oda Sletnes, Norges ambassadør til EU 
 
 
13.40  Hva er EØS-avtalen og hvordan påvirker den norske kommuner? 

 

v/ Dag Wernø Holter, visegeneralsekretær i EFTA-sekretariatet 
 
v/ Miriam Stackpole Dahl, kommunikasjonsrådgiver ved Financial Mechanism Office (FMO) 

v/ Åse Erdal, leder av KS’ Brusselkontor 
 
 

14.35 Pause med kaffe & te 

 

14.50 Reglene for offentlige anskaffelser og offentlig støtte er viktige rammebetingelser for 
kommunal sektor - Hvordan håndhever ESA og EFTA-domstolen regelverket?  
v/ Gunnar Selvik, registrar ved EFTA-domstolen 

15.15 EUs prioriteringer i 2017/2018 

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

15.35 Gange til regionskontorene 
 
 

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

• Presentasjon av kontorenes oppdrag og arbeid 
• Mulighetene EØS byr på – nettverk, program & læring 

 
17.00 Slutt for dagen 
 
19.30 La Manufacture. Adresse: Rue Notre-Dame-du-Sommeil 12, 1000 Bruxelles 

 



	
	

	
	

Arrangører:	

 

 

 

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, proteksjonisme, forholdet til USA og verden for øvrig, illiberale tendenser i 
land som Ungarn, Polen og Tyrkia 

 
 v/ John Falnes, NTB  
 

v/ Eamon Noonan, Europaparlamentet  
  
  
10.20 Kaffepause 
 
 
10.35 EUs digitale Agenda & Delingsøkonomi– betydning for næringsliv, innbyggere og offentlige 

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

 
11.00 Det grønne skiftet – smarte byer & smart spesialisering  

 EUs klimamål og arbeidet frem mot 2030 
v/Stine Svarva, miljøråd ved Norges EU-delegasjon 

Europakommisjonens arbeid med Smart Cities 
v/ Andreea Strachinescu, direktør i avdeling for ny energiteknologi og innovasjon, 
Europakommisjonens DG Energi 

 Smartbyen Gøteborg 
v/ Sebastian Marx, direktør ved Gøteborg Stads EU-kontor 

 

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

  

12.30 Enkel sandwichlunsj – Adresse: Norges Hus, Rue Archimède 17 
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Heidi Kristina Jakobsen  /HKJ +32 479664113   

 
 
Sak 19 - 2017 
 
Stavangerregionens Europakontor og Nordic Edge Expo 
 
Hensikten med denne saken er å orientere om Stavangerregionens Europakontors (SrE) 
involvering i Nordic Edge Expo (NEE) generelt, i NEE 2017 (Stavanger Forum 26.-28. 
september) og om planene videre.  
 
Bakgrunn 
Smarte byer og bygder har vært en strategisk prioritering for SrE siden 2012. NEE kom til i 
kjølvannet av det EU-finansierte Triangulum-prosjektet, og SrE er initiativtaker til konferansen 
sammen med Lyse og Greater Stavanger. Siden oppstarten i 2015, har SrE vært sentral i 
strategi- og programutforming samt profilering av NEE, i Brussel og i Stavangerregionen.  
SrE deltar også i den faktiske gjennomføringen av arrangementene. Direktøren i SrE er nylig 
innvalgt i styret i Nordic Edge. 
 
Årets arrangement 
I tillegg til sedvanlig program- og strategiarbeid, var SrE ansvarlig for to parallellsesjoner i 
Nordic Edge 2017.  
 
1.) For tredje gang, arrangerte SrE sesjonen «Meet the new Lighthouse cities», hvor EUs 
nyeste fyrtårnsprosjekt og –byer presenteres. I år presenterte Hamburg, Nantes, Helsinki, 
Glasgow, Rotterdam og Umeå sine vinnerprosjekt RUGGEDISED og MySMARTlife. SrE utformet 
programmet og modererte sesjonen som ble arrangert i samarbeid med Greater Stavanger.  
 
2.) SrE arrangerte dessuten sesjonen «Healthy Living in Smart Cities – Seizing Opportunitues 
and Delivering Tangible Results» sammen med det europeiske helsenettverket CORAL om 
hvordan smartbysatsing og innovasjon kan tilrettelegge for sunnere liv for innbyggerne.  
 
I tillegg ble tredje møte i serien Smart Stavanger, som Greater Stavanger koordinerer i 
samarbeid med SrE, lagt til Nordic Edge. Fyrtårnsbyene deltok også i et eget arrangement i 
regi av Stavanger kommune og øvrige, lokale Triangulum-partnere. 
 
Fremover 
Nordic Edge er en naturlig samarbeidspartner for SrE og kontoret ønsker å fortsette det tette 
samarbeidet fremover. NEE bidrar til å styrke SrEs smartbysatsning, og NEE-sekretariatets 
rolle som tverrsektorielt nav i regionens smartby-arbeid er ytterligere forsterket med statusen 
som ARENA klynge. SrE er opptatt av å tydeliggjøre og forsterke EU-dimensjonen, og ønsker 



 

 
 

www.stavangerregion.no  
 

særlig å utnytte den strategisk fordelen som ligger i at Stavanger er blant EUs nå 36 
fyrtårnsbyer.  
 
På denne bakgrunn har SrE har nylig tilrettelagt for møteserie for NEE-direktøren og aktuelle 
samarbeidspartnere, der Europakommisjonen, EUROCITIES, POLIS og den norske EU-
delegasjonen alle viser positiv interesse. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Saken om SrEs involvering i Nordic Edge generelt, i årets arrangement samt planene fremover 
tas til orientering. 
 
 
 
Kristin Reitan Husebø      Heidi Kristina Jakobsen 
Daglig leder        Direktør    
 
 
Vedlegg 
-Program – Meet the New Lighthouse Cities – Nordic Edge 2017  
-Oversikt EUs fyrtårnsbyer  
-Program – Healthy Living in Smart Cities – Seizing Opportunitues and Delivering Tangible 
Results 



	

	

	

NORDIC	EDGE	EXPO	-	BREAK-OUT	SESSION	–27	SEPTEMBER	at	14.00-15.30	

Leading	the	way	to	a	smarter	future	-	meet	the	new	Lighthouse	Cities!	
Co-organisers	Stavanger	Region	European	Office	and	Greater	Stavanger	
Moderator:	Heidi	Kristina	Jakobsen,	Director	Stavanger	Region	European	Office	

The	newest	edition	of	frontrunner	cities	awarded	funding	under	the	smart	cities	lighthouse	call	of	the	
EU	research	&	innovation	programme	Horizon	2020	will	be	presenting	their	winner	projects:		

• RUGGEDISED	-	towards	a	sustainable	future	by	creating	model	urban	areas	
Lead	cities:	Rotterdam	(the	Netherlands),	Glasgow	(Scotland)	and	Umeå	(Sweden)	
Follower	cities:	Brno	(Czech	republic),	Parma	(Italy),	Gdansk	(Poland)	
coordinated	by:		Rotterdam	

• mySmartLife	–	defining	urban	transition	models	
Lead	cities:	Hamburg	(Germany),	Nantes	(France)	and	Helsinki	(Finland)	
Follower	cities:	Varna	(Bulgaria),	Bydgoszcz	(Poland),	Rijeka	(Kroatia),	Palencia	(Spain)	
coordinated	by:	Cartif	

Draft	programme:	
	
The	policy	framework	–	smart	cities	lighthouses	-	aims	and	objectives	–	results	so	far	
by	Ms	Magdalena-Andreea	Strachinescu-Olteanu,	head	of	unit,	DG	ENER,	European	Commission	

	
The	new	lighthouse	project	RUGGEDISED		

-Glasgow	-	by	Mr	Gavin	Slater,	City	Energy	&	Carbon	Management,	Land	&	Environment	
Services,	City	of	Glasgow		

-Rotterdam	-	by	Mr	Albert	Engels,	Rotterdam	

-Umeå	–	by	Ms	Carina	Aschan,	RUGGEDISED	Coordinator,	Umeå		
	

The	new	lighthouse	project	mySmartLife		

-Hamburg	-	by	Mr	Christoph	Lindemann,	Head	of	Department	SMARTCity	and	Innovation	–	
mySMARTLife		

-Nantes	-	by	Mr	Benoit	Cuvelier,	mySmartLife	project	manager,	Nantes	Metropole		

-Helsinki	–	by	Mikko	Martikka,	mySMARTLife	Helsinki	Lighthouse	Lead,	City	of	Helsinki	
Environment	Sector	

Discussion	–	Q	&	A	–	including	considerations	from		

-a	“veteran”	lighthouse	city	
Ms	Gerd	Seehus,	Coordinator	of	the	Triangulum	project,	Stavanger	municipality	

	 	



-a	“veteran”	lighthouse	coordinator	
Mr	Damian	Wagner,	Fraunhofer,	coordinator	of	the	Triangulum	project		



	

Oversikt		

Smart	Cities	&	Communities	–	fyrtårnsprosjekt	2014-2017	
Vinnerprosjektene	fra	fyrtårnsby-utlysningen	i		

EUs	forsknings-	og	innovasjonsprogram	Horisont	2020	

	

2014:	

• GrowSmarter:		
o Fyrtårnsbyer:	Stockholm	(Sverige),	Køln	(Tyskland),	Barcelona	(Spania)	
o Følgebyer:	Graz	(Østerrike),	Suceava	(Romania),	Valetta	(Malta),	Porto	(Portugal),	

Cork	(Irland)	
o Budsjett:	35	millioner	euro.	EU-støtte:	25	millioner	euro	
o Koordinatorer:	Gustaf	Landahl	(Stockholm),	Barbara	Möhlendick	(Køln),	Robert	Furio	

(Barcelona)		
• REMOURBAN:		

o Fyrtårnsbyer:	Valladolid	(Spania),	Nottingham	(Storbritannia),	Tepebasi	(Tyrkia)	
o Følgebyer:	Seraing	(Belgia),	Miskolc	(Ungarn)	
o Budsjett:	23,7	millioner	euro.	EU-støtte:	21,5	millioner	euro	
o Deputy	coordinator:	Cristina	de	Torre.		

• Triangulum:	
o Fyrtårnsbyer:	Stavanger	(Norge),	Eindhoven	(Nederland),	Manchester	(Storbritannia)	
o Følgebyer:	Praha	(Tsjekkia),	Leipzig	(Tyskland),	Sabadell	(Spania/Katalonia)	
o Observatørby:	Tijuan	(Kina)	
o Budsjett:	29,5	millioner	euro.	EU-støtte:	25,4	millioner	euro.	
o Koordinator:	Damian	Wagner.	Koordinatorer	fyrtårnsbyer:	Gerd	Seehuus	(Stavanger)	

Henk	Kok	(Eindhoven)	Hayley	Nixon	(Manchester)	

2015:	

• SmartEnCity:		
o Fyrtårnsbyer:	Vitoria-Gasteiz	(Spania/Baskerland),	Tartu	(Estland),	Sønderborg	

(Danmark)	
o Følgebyer:	Asenovgrad	(Bulgaria),	Lecce	(Italia)	
o Budsjett:	32,2	millioner	euro.	EU-støtte:	28	millioner	euro	
o Koordinator:	Francisco	Rodriguez	Perez-Curiel/	Silvia	Urra	Urriarte.	Kontaktperson	

fyrtårnsbyer:	Alberto	Ortiz	De	Elgea	Olasolo	(Vittoria-Gasteiz)	Raimond	Tamm	(Tartu)	
Iben	Nilsen	(Sønderborg)	

• REPLICATE:		
o Fyrtårnsbyer:	San	Sebastian	(Spania/Baskerland),	Bristol	(Storbritannia),	Firenze	

(Italia)	
o Følgebyer:	Essen	(Tyskland),	Lausanne	(Frankrike),	Nilöfer	(Tyrkia)	
o Budsjett:	29,2	millioner	euro.	EU-støtte:	24,9	millioner	euro.		



o Koordinator:	Uklart.	Kontaktinfo:	info@replicate-project.eu		
	

• SHARING	CITIES:	
o Fyrtårnsbyer:	London	(Storbritannia),	Lisboa	(Portugal),	Milano	(Italia).	EUROCITIES	

er	med.	
o Følgebyer:	Bordeaux	(Frankrike),	Burgas	(Bulgaria),	Warszawa	(Polen)		
o Budsjett:	28	millioner	euro.	EU-støtte:	24,7	millioner	euro	
o Prosjektkoordinator	Bernadett	Koteles	Degrendele	(Eurocities),	Nathan	Pierce	

(London)	
	

• SMARTER	TOGETHER:	
o Fyrtårnsbyer:	Wien	(Østerrike),	München	(Tyskland),	Lyon	(Frankrike)	
o Følgebyer:	Santiago	de	Compostela	(Spania),	Sofia	(Bulgaria),	Venezia	(Italia).	Kiev	

(Ukraina)	og	Yokohama	(Japan)	har	status	som	observatørbyer	i	prosjektet.	
o Budsjett:	29,1	millioner	euro.	EU-støtte:	24,7	millioner	euro.		
o Prosjektkoordinator:	Maxime	Valentin	mvalentin@lyon-confluence.fr.	Koordinatorer	

fyrtårnsbyer:	Julia	Girardi	(Wien),	Bernhard	Klassen	(München),	Etienne	Vignali	
(Lyon)	

2016:	

• RUGGEDISED:	
o Fyrtårnsbyer:	Rotterdam	(Nederland),	Glasgow	(Skottland),	Umeå	(Sverige).	
o Følgebyer:	Brno	(Tsjekkia),	Parma	(Italia),	Gdansk	(Polen).		
o Andre	partnere:	Austrian	Institute	of	Technology,	Siemens,	Swedish	ICT,	ICLEI.		
o Budsjett:	19,5	millioner	euro.	EU-støtte:	17,7	millioner	euro.		
o Kontaktperson:	Kelly	Cotel	(ICLEI).		

• mySMARTLife:	
o Fyrtårnsbyer:	Hamburg	(Tyskland),	Nantes	(Frankrike),	Helsinki	(Finland)	
o Følgebyer:	Varna	(Bulgaria),	Bydgoszcz	(Polen),	Rijeka	(Kroatia),	Palencia	(Spania).		
o Budsjett:	21,7	millioner	euro.	EU-støtte:	18,6	millioner	euro	
o http://www.hamburg-news.hamburg/en/cluster/media-it/hamburg-co-ordinating-

mysmartlife-project/		
o Koordinator:	Rubén	García	Pajares	(Cartif).		

2017:	

• IRIS:	
o Fyrtårnsbyer:	Gøteborg	(Sverige),	Utrecht	(Nederland),	Nice	(Frankrike)	
o Følgebyer:	Vaasa	(Finland),	Santa	Cruz	de	Tenerife	(Spania),	Alexandroupolis	(Hellas),	

Focsani	(Romania)		
o Budsjett:		
o Kontaktpersoner	Brussel:	Gøteborgs	EU-kontor,	Christa	Stoop	v/G4-kontoret	

(Utrecht),	Region	Provence	Alpes	Cote	d’Azur-Brusselkontor	(Nice).		
• STARDUST:	

o Fyrtårnsbyer:	Pamplona	(Spania),	Tampere	(Finland),	Trento	(Italia)	
o Følgebyer:	Oostende	(Belgia),	Herzliya	(Israel),	Skopje	(Makedonia),	Kerava	(Finland)	
o Budsjett:	



o Kontaktpersoner	Brussel:	Trentos	EU-kontor,	Tamperes	EU-kontor	v/Petra	
Kortelainen,	Navarras	EU-kontor	v/	Mikel	Irujo	Amezaga	(Pamplona).		

• MATCH-UP:	
o Fyrtårnsbyer:	Valencia	(Spania),	Dresden	(Tyskland),	Antalya	(Tyrkia)	
o Følgebyer:	Cluj-Napoca	(Romania),	Derry	(Storbritannia),	Kozani	(Hellas),	Litomerice	

(Tsjekkia)	
o Budsjett:	
o Kontaktpersoner	Brussel:	Sachsens	EU-kontor	v/	Smart	Cities-ansvarlig	Wolfgang	Kill	

(Dresden),	Valencias	EU-delegasjon.	Antalya:	forsøke	Tyrkias	Forskningsråd?	
http://www.iglortd.org/members/turbo				

	

Se	også	CORDIS	for	mer	informasjon	om	prosjektene.	



	 	 	
	

CORAL: Healthy Living in Smart Cities – Seizing 

Opportunities and Delivering Tangible Results 
 

Thursday, September 28th, 11:00–12:30 
This workshop focuses on how smart city policy and innovation can best lead to healthy 
citizens, healthy communities and healthy cities. An important objective will be to identify 
how smart cities and companies are already creating healthier communities across Europe and 
to begin to map how this agenda is being addressed in policy, partnership and practical terms. 
It is intended that this will not be a stand-alone session but will launch future collaborative 
working on this vital topic both by the Coral network partners and further afield. 

The session will combine focused presentations and sub-group working to discuss views, 
share experience and forge consensual findings and proposals for ways forward. Following 
short introductory talks, delegates will work collectively in small groups to share their 
knowledge, ideas and views to respond to the following primary questions: 

1. What smart solutions and good practices (public and private) for creating healthier 
communities in Europe’s cities could be developed and applied? 

2. What partnerships and policy responses are required? 
 

The session will adopt the following format: 

1. Welcome to the session by Mrs. Eli Karin Fosse, Director of Health and Social 
Services, City of Stavanger    

2. Introduction to session and its goals – Moderator, Jon Dawson, JDA Ltd, Coral 
network representative for Liverpool City Region    

3. Introductory and thought-provoking presentations – with exemplars of policy, 
partnerships and practice on: 

 
• The health dimensions of smart cities – Mrs. Kristine Kårstad Skjøthaug, Project Leader 

of the “God Helse Hjemme” project, City of Stavanger    
• How innovation in mobility and transport can make citizens and communities 

healthier. Edwin Mermans, Senior Advisor International Affairs at Provincie Noord-
Brabant, Netherlands    

• How innovations in homes and housing can make citizens and communities healthier – 
the Lebenphasenhaus in Tuebingen (http://www.lebensphasenhaus.de): Professor Daniel 
Buhr, University of Tuebingen, Baden-Württemberg, Germany 

• How environmental innovations can make citizens and communities healthier – Ole 
Asmoe, Project lead on city spaces for people suffering from Dementia, Varde 
Municipality, Denmark 

 



	 	 	
	
4. Structured and facilitated sub-group working to explore question 1 – What smart solutions 
and good practices for creating healthier communities in Europe’s cities could be developed 
and applied. 
5. Structured and facilitated sub-group working to explore question 2 – What   partnerships 
and policy responses are required? 
6. Brief plenary feedback  and session round-up 
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Sak 20 - 2017 
 
Mobilisering omkring smarte byer og bygder  
 
Denne saken har til hensikt å informere om Stavangerregionens Europakontor’s (SrE) arbeid 
med mobilisering omkring smarte byer og bygder, om gjennomførte aktiviteter og planene 
fremover. 
 
Bakgrunn og innledning  
Smarte Byer og bygder er et strategisk satsningsområdet for Stavangerregionens 
Europakontor, og SrE har mobilisert til Triangulum-søknaden i 2014, bidratt i oppstarten på 
Nordic Edge Expo og diverse andre prosjekter i regionen knyttet til smarte byer & bygder. Det 
arbeides løpende med prosjektutvikling i dialog med medlemsmassen, og i seminarer. Videre 
arbeider SrE aktivt sammen med europeiske regionkontor og nettverk som ERRIN for å knytte 
strategiske kontakter og bidrar aktivt i utforming og gjennomføring av Nordic Edge. SrE legger 
også til rette for dialog og læring regionalt, der smartby har vært tema for møter i SrE’s 
Europanettverk og for møteserien Stavanger Smart Region som SrE arrangerer i samarbeid 
med Greater Stavanger. 
 
Seminar om EØS-midlene & Horisont 2020 - muligheter for smartby-samarbeid 
SrE arrangerer 1.desember seminar om EØS midlene og H2020 og mulighetene for smartby-
samarbeid. Innledere fra henholdsvis UD og Norsk Forskningsråd vil presentere midlene, før 
regionale aktører vil illustrere med erfaringer før konkrete utlysninger diskuteres. Ordfører 
Kristine Enger er vertskap for seminaret som avholdes i Randaberg 1.desember.  
 
Møteserien Stavanger Smart Region  
Det vises til sak 07-2017 hvor det ble redegjort for møteserien Stavanger Smart Region som 
tar for seg tema kommunene og andre regionale aktører er opptatte av, og som har til hensikt 
å legge til rette for kunnskapsdeling og nettverk, samt å mobilisere til internasjonal deltakelse 
og prosjektsamarbeid. Blant deltakerne i møtene så langt, er kommunenes smartby-
ansvarlige, næringssjefer, fagsjefer, politikere, akademia og næringsliv. SrE har fått gode 
tilbakemeldinger på møteserien og legger opp til å fortsette møterekken i 2018 i samarbeid 
med Greater Stavanger. Det tredje møtet gjennomføres 28. november i Gjesdal.  
 
 
 
 
Nordic Edge Expo  
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Det vises til sak 19-2017 om SrE´s involvering i Nordic Edge som en del av 
mobiliseringsarbeidet omkring smarte byer og bygder med særlig vekt på den europeiske 
dimensjonen, nettverket av fyrtårnsbyer og –prosjekt, der SrE blant annet laget program og 
modererte fyrtårnsbysesjonen under NEE.  
 
Smart City Expo Barcelona  
Europakontoret var representert i den norske delegasjonen som var tilstede i Barcelona under 
utstillingen og konferansen Smart City Expo. I alt xx antall deltakere var med fra 
Stavangerregionen og det var høyt aktivitetsnivå med bilaterale møter, felles Nordisk Paviljong 
samt nettverksarrangementer.  
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar saken om mobilisering omkring smarte byer og bygder til orientering  
 
 
 
 
Kristin Reitan Husebø      Heidi Kristina Jakobsen 
Daglig leder        Direktør    
 
 
 
Vedlegg 

- Program Stavanger Smart region møte 3 
- Program om smartby i EØS-midlene og H2020  

 



	

 
 
 
 
 
 
 

 
En nettverksarea for næringsutvikling i smarte byer og samfunn 

i Stavangerregionen 
 
 
 
Møte 3  

Digitalisering  
 
Sted: Lura Turistheim, Gjesdal Kommune   
Tidspunkt: tirsdag 28.november 10:00 – 14:00 
 

- Gjesdal kommunes arbeid med Smartbyen – presentasjon og safari 
- Hvilke muligheter bringer den digitale regionen med seg? Case og 

diskusjoner 
 
 

Agenda  
 
Møteleder: Kristin Hetland, Stavangerregionens Europakontor  
 
 
10.00 - 10.15        Kaffe og frukt  
 
10.15 - 10.45        Velkommen  

v/Frode Fjeldsbø, Gjesdal Kommune   
 
10.45 – 11.15        Sentrumsutvikling i Gjesdal  

v/Sven Olav Jensen og Trond Hansen, Gjesdal kommune  
 
11.15 – 12.00        Gjesdal Safari  

v/Sven Olav Jensen  
 

Casearbeid  
 

12.00 – 12.25        Bysykkelen - neste generasjon  
v/Stein Racin Grødem, Adm dir i Forus Næringspark  

 
12.25 – 12.50        ARENA Smart City  

v/Herbjørn Tjeltveit, Daglig leder i Nordic Edge P  
 
12.50 – 13.00        Oppsummering  
 
13.00 – 13.30        Julelunsj  

 
 



 

    

 

EØS-midlene & Horisont 2020 - muligheter for 

smartby-samarbeid 

Randaberg 1. desember 2017 
Sted: Varen - Randaberg kulturscene, Torvmyrveien 22, 4070 Randaberg 

Møteleder: Heidi Kristina Jakobsen, direktør ved Stavangerregionens Europakontor 

10.00   Velkommen  

v/Kristine Enger, ordfører i Randaberg kommune  

EØS-midlene 

10.15  EØS-midlene – hva er det, og hvordan kan midlene brukes i smartby-

arbeidet? 

v/ Rannveig Skofteland, seniorrådgiver Sentraleuropeisk seksjon, UD  

Eksempel og oppspill fra regionen 

10.45  Rogaland fylkeskommune 

v/ Iver Jan Leren, seniorrådgiver i næringsavdelingen 

11.00  Dialog – runde rundt mht interesser og kontakter i mottakerlandene 

11.15 Lunsj 

12.00 Hvordan kan Nordic Edge brukes som en arena for samarbeid med EØS-

mottaker-landene? 

v/Herbjørn Tjeltveit, Nordic Edge  

 

 

 

 



Horisont2020 

12.15  Horisont 2020 - ny programperiode, nye muligheter – også for kommunene  

v/Erna Wenche Østrem, spesialrådgiver, Norsk forskningsråd  

12.45 Horisont 2020 – særlig aktuelle smartby-utlysninger  

v/Kyrre Aas, leder EU-enheten ved UiS 

Eksempel og oppspill fra regionen   

12.55   Sandnes kommune 

v/Mette Fossan, rådgiver, rådmannens stab 

13.05  Stavanger kommune 

v/Gunnar Crawford, smartbysjef 

13.15 Deltakere & innledere – dialog om utlysningene 

v/innlederne, alle 

13.30 Vel hjem! 
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Sak 21 - 2017 
 
Mobilisering omkring aktiv og sunn aldring  
 
 
Hensikten med denne saken er å orientere om Stavangerregionens Europakontor’s mobilisering 
til 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 også mobilisert til deltakelse i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring 
(EIP AHA) og tatt initiativ til søknad om å bli såkalt «Reference Site» der Stavangerregionen 
fikk tildelt en stjerne i 2016. Videre brukes nettverk som Coral og ERRIN aktivt. 
 
 
Seminar og prosjektverksted – muligheter og partnerskap 
SrE er i tett dialog med partnerne i kontoret omkring aktuelle utlysninger og partnerskap, og 
har nettopp hatt arbeidsmøter med SUS/UiS/Valide og aktuelle partnerregioner i Brussel. Her 
deltok også to representanter fra UiS i ERRINs prosjektverksted som gikk av stabelen 20-24. 
november. SrE arrangerte parallellsesjon om smart helse sammen med helsenettverket Coral 
som en del av Nordic Edge programmet (se sak om H2020 mobilisering), og på bakgrunn av 
direktørens Quebec-besøk, er SUS og UiS i dialog med aktører fra Quebec og Navarra samt 
muligens også Flanderen og Eindhoven (sak om H2020-mobilisering). 
 
 
Reference site og dialogmøter med regionens helseaktører 
Med utgangspunkt i den tildelte statusen som europeisk refereranseregion (Reference Site) har 
SrE arrangert dialogmøter med regionens helseaktører for å diskutere hvordan bruke statusen 
som springbrett for å skape et komplett økosystem for helseinnovasjon i regionen, og for å 
diskutere aktuelle utlysninger. Møtene arrangeres i samarbeid SUS, NSCC og EU-enheten ved 
UiS/IRISosv (må legge til alle de andre han server også, Kyrre veldig opptatt av det). 
 
Som styret er gjort kjent med i sak 6-2017, er det avholdt to møter så langt, inkludert ett med 
representanter fra Sør-Danmark som er fire stjerners referanseregion. Administrasjonen 
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ønsker også å invitere referanseregionen Sørlandet, men har så langt ikke lykkes med å finne 
tidspunkt som passer. Tredje dialogmøte holdes 29. november på nye Helsehuset i Stavanger 
hvor det gis status på regionens leveranser som reference site og hvor fire konkrete H2020-
utlysninger skal diskuteres.  
 
 
Nordic Reference Site Community  
Stavanger regionen er en del av et nordisk nettverk av Reference Sites. På grunnlag av felles 
utfordringer, muligheter og strategier vil det nordiske nettverket arbeide for de nordiske 
Reference Sitene som et felles initiativ for utveksling av erfaringer, oppskallering av initiativer 
fra det nordiske samfunnet, formidling av et nordisk referanseperspektiv på helse- og 
omsorgsspørsmål og å gi Bistand til EU-kommisjonen i ferd med å utvikle nye politikker, samt 
å utforske felles finansieringsmuligheter.  
 
Stavangerregionen har som eneste Norske region blitt med på en søknad til Nordisk 
Ministerråd om finansiering av det nordiske nettverket. Andre regioner i søknaden er Region 
Norrbotten, Syddanmark, Stavangerregionen, Skåne, Helsingfors og Uleåborg. Det søkt om 
250 000 DK som hvor hovedaktiviteten er å etablere en felles nettside.  
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar saken om Mobilisering omkring helse til orientering  
 
 
 
 
Kristin Reitan Husebø      Heidi Kristina Jakobsen 
Daglig leder        Direktør    
 
 
Vedlegg:  
-Program for dialogmøte helse    



	

	

	

	

	

Program	-	3.	dialogmøte	om	aktiv/sunn	aldring	&	EIP	AHA		
Stavanger	29.	november	2017	

TEMA:		
a)	Stavangerregionen	innovasjonsøkosystem	helse	
b)	Prosjektdialog	–	relevante	H2020	helseutlysninger	

Målgruppe:	alle	regionens	helseaktører:	kommunene,	sykehusene,	klyngen,	universitet	&	høgskole	
samt	andre	kunnskapsaktører	og	Europanettverket.	

Sted:	Helsehuset,	Badehusgata	37	(NB	Ny	adresse)		

Møteleder:	Heidi	K.	Jakobsen,	direktør	Stavangerregionens	Europakontor	og	Kyrre	Aas,	leder	EU-
enheten		

10.00	 Velkommen	til	Helsehuset,	presentasjon	og	omvisning	i	nye	lokaler	og	utstillingen	
Velferdsteknologi			

10.45				EIP	AHA	Reference	site	statusen	–	verktøy,	leveranser	og	nytt	nordisk	samarbeid		
v/Kristin	Hetland,	Mulighetsutvikler	Stavangerregionens	Europakontor		

Dialog	-	alle		

	 Lunsj	

12.00	 Horisont	2020	–	nye	utlysninger,	nye	muligheter!	
v/	Kyrre	Aas,	UiS	og	Paul	Vigmostad,	Validè	

	 Dialog	og	idè-pitching	-	utvalgte	utlysninger		
DT-TDS-01-2019:	Smart	and	healthy	living	at	home		
SU-TDS-02-2018:	Toolkit	for	assessing	and	reducing	cyber	risks	in	hospitals	and	care	centres	
to	protect	privacy/data/infrastructures	
SC1-DTH-10-2019:	Digital	Health	and	care	services	
SC1-DTH-05-2019:	Large	scale	implementation	of	digital	innovation	for	health	and	care	in	an	
ageing	society	
	

14.00		 Vel	hjem!	
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Sak 22 – 2017 
 
Styremøte og studiebesøk 2018  
 
Hensikten med denne saken er å få styrets innspill med i beslutningsgrunnlaget for endelig 
valg av destinasjon for styremøte og studiebesøk i 2018 der også Arbeidsgruppen deltar. 
Aktuelt tidspunkt er 4.-5. april 2018. 
 
Bakgrunn 
Ett av to årlige styremøter legges vanligvis til utlandet kombinert med et to-dagers 
studiebesøk (én overnatting) der også Arbeidsgruppen deltar. Siden Stavangerregionens 
Europakontor (SrE) ble etablert som forening i 2012, har slike besøk blitt lagt til Brussel i 
forbindelse med 20-årsmarkering (2013), til Barcelona for å lære om smartby og innovasjon 
(2014), til Brussel i forbindelse med Stavangeruker på Tram Experience og Sjømatmessen 
(2015). Besøket planlagt til Brussel i forbindelse med Sjømatmessen 2016 ble avlyst på grunn 
av bombeangrepet og gjennomført i 2017. 
 
Sør-Danmark eller Navarra 
Administrasjonen undersøker to konkrete ideer til destinasjon i 2018. Sør-Danmark med helse 
som hovedtema, noe smartby og mulige diskusjoner om H2020-samarbeid. Eventuelt Navarra 
med en bredere tilnærming inkludert smartby (Pamplona er fyrtårnsby), fornybar, mat og 
helse, i tillegg til diskusjoner omkring konkrete H2020-utlysninger og smart spesialisering. 
Stavanger kommune har en relasjon til Esbjerg som ligger i Sør-DK gjennom WECP-nettverket. 
Navarra er et nyere bekjentskap. 
 
Sør-Danmark er firestjerners Reference site og velferdsteknologiklyngen deres er koblet til 
NSCC gjennom et INTERREG-prosjekt; Odense bygger også nytt sykehus. Sør-DK og SrE er 
begge medlemmer i ERRINs helsearbeidsgruppe og i helsenettverket Coral. Svendborg, som 
ligger i Sør-DK er følgeby i et fyrtårnsprosjekt. Man flyr direkte fra Stavanger til Esbjerg med 
Danish Air Transport på 1t 10 minutter. Derfra med bil til Odense 1t 40 min.  
 
Navarras «hovedstad» Pamplona, er nettopp tildelt fyrtårnsbystatus og vil bli invitert til Nordic 
Edge neste år. Regionen har IKT-, fornybar- og mekaniske klynger. Regionen bruker aktivt 
smart spesialiseringsverktøyet og er medlem av Vanguards-initiativet for innovative 
foregangsregioner. Navarra inngikk i ERRIN-delegasjonen til Quebec der det ble knyttet 
kontakter for fremtidig H2020-samarbeid. På ca 4.5 timer når man Bilbao med fly, derfra er 
det 1t 30 min med bil til Pamplona.  
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Vurdering 
Begge regioner er interessante på flere plan og relevante for SrEs strategiske satsninger på 
helse og smartby. Et besøk til Sør-DK vil ha helse som hovedtema, men kan også inkludere 
smartby. Et besøk til Navarra-regionen, vil inkludert fyrtårnsbyen Pamplona, noe helse samt 
hatt et bredere tematisk fokus på innovasjon og klynger. Begge regioner er aktivt interesserte 
i H2020-samarbeid og har betydelig prosjekterfaring. 
 
Transport- og logistikkmessig er Sør-DK et enklere alternativ enn Navarra som også er lenger 
ut av komfortsonen kultur- og språkmessig. Relativt mange i regionen kjenner Sør-DK, mens 
få av regionens aktører kjenner Navarra-regionen slik at et besøk dit muligens blir mer 
interessant. Navarras relasjon til Quebec er av strategisk interesse (se sak 16-2017). 
 
Administrasjonen vil fatte en beslutning og starte planleggingen på nyåret. 
 
 
Forslag til vedtak 
Styrets innspill og synspunkter tas med i det endelige beslutningsgrunnlaget om hvor 
styremøte kombinert med studiebesøk sammen med Arbeidsgruppen i 2018 skal legges. 
 
 
 
 
 
Kristin Reitan Husebø      Heidi Kristina Jakobsen 
Daglig leder        Direktør    
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Sak 23 - 2017 
 
Møte og aktivitetsoversikt 2018  
 
Styremøter  

• Studiereise og styremøte med arbeidsgruppen 5.-6.april – Sted: Sør-Danmark eller 
Navarra, viser til sak 22 – 2017 

• Styremøte 5.desember 12.00 – 15.00 – Sted: Sola Strandhotell  
 
Generalforsamling  

• 23.mai – Sted: TBD  
 
Møte og aktivitetsoversikt  

• Se vedlegg for andre relevante aktiviteter for 2018  
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar saken om møte og aktivitetsoversikt til orientering  
 
 
 
 
 
 
Kristin Reitan Husebø      Heidi Kristina Jakobsen 
Daglig leder        Direktør    
 
  
Vedlegg  

- Møte og aktivitetsoversikt 2018    



Events	&	Aktivitetsoversikt	2018	
Gul	=	egne	arrangementer/leveranser	
Grønn	=	arrangementer	hvor	vi	deltar/vurderer	deltakelse		
Hvit	–	andre	arrangementer	hvor	vi	mobiliserer	til	deltakelse	

	

	
	

Dato:	 Aktivitet/leveranse		
En	eller	annen	gang	i	2018	 Studiebesøk	av	kommuneadvokaten	–	Stavanger	kommune	
29.-desember	 2017	 -8.	
mars:	

Søknadsfase	2	av	Interreg	Nordsjø-programmet	

22.	januar	2018	 Stavanger	katedralskole	på	studietur	til	Brussel.	Kommer	innom	for	å	
høre	om	kontoret	

8.-9.	februar	 Klepp	 kommune	 besøker	 Brussel	 –	 formannskap	 og	 rådmannens	
ledergruppe		

Februar?	 Arctic	e-Health	Conference	2018	i	Luleå	
27	(eventuelt	28.	februar)	 Arbeidsgruppemøte	
15.-16.	mars		 MEDEXPERIENCE	–	International	Health	Tech	Summit	I	Paris	
4.-5.april	TBC	 Studietur	til	Sør-Danmark	for	styre	og	arbeidsgruppe,	samt	styremøte	
22.-25.mai		 23.mai	Generalforsamling	

24.mai	Arbeidsgruppemøte		
21.-25.	mai	 EU	Green	Week	2018	
6.-8.	juni	 DG	Energibesøk	2018	
Juni	 Nordsjøkonferansen	2018	(i	Østfold?)	
Juni	 EU	Sustainable	Energy	Week	2018	
Juni	 Week	of	Innovative	Regions	in	Europe	2018	
9.-14.	juli	 EuroScience	Open	Forum	2018	i	Toulouse		
16.-22.	september	 European	Mobility	Week	2018	
26.-27.	september		 Smart	Cities	in	Smart	Regions	2018	Conference	I	Lathi	Finland		
25.-27.	september	 Nordic	Edge	Expo	2018	
8.-11.	oktober	 European	Week	of	Regions	and	Cities/Open	Days	2018	
23.	oktober	 Arbeidsgruppemøte		
24.	oktober		 Helsemøte		
Oktober	 Week	of	Health	and	Innovation	2018	i	Odense	
Oktober	 CPMRs	Årsmøte	2018	i	Madeira	
Dato	i	november	 Greater	Stavangers	Årskonferanse	2018	
28.	November	 11th	European	Public	Health	Conference	i	Ljubljana	
28.-30.november		 EUROCITIES-årskonferansen	2018	i	Edinburgh	
November/desember	 POLIS-årskonferansen	2018	
November/desember	 Årskonferanse	i	EUs	innovasjonspartnerskap	for	aktiv	og	sunn	aldring	

(EIP	AHA)	
4.-6.des	 5.	desember	styremøte		

5.	desember	arbeidsgruppemøte		
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