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Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2018/2019  
 
Osloregionens Europakontor skal bidra til at medlemmene bruker europeisk samarbeid for å finne gode svar på sine 
samfunnsutfordringer.  
 
I strategiperioden 2017-21 har vi søkelys på de samfunnsutfordringene som preger Europa og vår region. Overskrifter er grønn 
omstilling og inkluderende samfunn. Forskning, innovasjon, digitalisering samt by– og regionalutvikling er forutsetninger for gode 
samfunnsløsninger. 
 
Strategien implementeres gjennom årlige handlingsplaner, utformet i tett dialog med medlemmene. Her fremkommer satsinger, 
tiltak og måltall utover det som strategien nevner. En egen tabell i handlingsplanen viser hvilke prosjekter og tiltak hvert enkelt 
medlem vil prioritere gjennom året. Slik vil vi identifisere prioriterte tema og mulige synergier mellom medlemmene som kan utnyttes 
til å skreddersy tiltak som svarer på behov hos flere medlemmer samtidig. Denne delen av handlingsplanen oppdateres løpende i 
dialog med medlemmene, og vedtas ikke i årsmøtet. 
 
Handlingsplanen skal ikke ta vekk foreningens handlingsrom og evne til å svare på nye behov i samfunnet, og bestillinger fra 
medlemmene. Oversikt over datofestede tiltak og aktiviteter finnes i en aktivitetsoversikt/årshjul som holdes oppdatert i hele 
perioden.  
 
Handlingsplanen gjelder for perioden juni 2018 til juni 2019, og beskriver tiltak som skal bidra til å styrke medlemmenes deltakelse, 
kompetanse og synlighet i europeiske prosesser.  
 
I strategiperioden tar Osloregionens Europakontor sikte på å:  

• Bidra til at minst 20 prosjekter utvikles fra idé fram til konkurransedyktig søknad (over terskelverdien) 

• Profilere Osloregionen og medlemmene med minst to tiltak årlig i perioden  
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• Tilby samtlige medlemmer minst ett skreddersydd tiltak som fører til økt deltakelse, synlighet og/eller kompetanse på den 
europeiske arena i perioden 

 

 
 

 
 

Mål 1 Økt deltakelse 
 
Osloregionens Europakontor skal 

• bidra til å igangsette og kvalitetssikre søknader om EU/EØS-midler 

• gi tilgang til europeiske nettverk og relevante samarbeidspartnere i Brussel 
 

Strategier: 

• ha oversikt over EUs arbeidsprogrammer og policy som legger føringer for EU-utlysninger 

• ha kompetanse til å gi råd i alle faser fra prosjektutvikling til synliggjøring av resultater 

• ha nær kontakt med virkemiddelapparatet for EU og EØS-midler i EU og nasjonalt for å koble på de riktige ressursene til rett 
tid i prosjektsyklusen 

• delta og vedlikeholde relevante nettverk på egne og medlemmenes vegne 

• ha tett dialog med medlemmer for å ha oppdatert kunnskap om deres behov, prioriteringer og muligheter 

• bidra til at internasjonalt arbeid forankres i medlemmenes mål og strategier 

• bruke kunnskap om pågående prosjekter i regionen til å koble medlemmene sammen i prosjektsamarbeid 

• videreføre og videreutvikle kontakt med fagpersoner hos medlemmene på prioriterte områder 
 

Tiltak: 

• Besøke alle medlemmene i perioden og ha jevnlig dialog med administrativ og politisk ledelse   

• Jevnlige møter i kontaktgruppen for å utveksle informasjon og planlegge felles tiltak 

• Skreddersy faglige møter for ulike aktører blant medlemsmassen i samarbeid med personer fra det europeiske og nasjonale 
virkemiddelapparatet. 
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Dette skal vi oppnå i 
2018/19 (tall) 

Aktivitet Resultater (kvalitativt) I samarbeid med 

6 prosjekter over terskelverdi 
hvor ORE har hatt en rolle i 
utviklingen  

Partnerkobling, veiledning   
Medlemmer og aktører i 
regionen 

4 prosjekter igangsatt med 
mer enn ett medlem involvert 
hvor ORE har hatt en rolle i 
kobling og/ utvikling 

Koble aktører i regionen 
sammen i prosjekter som 
søker europeisk 
finansiering 

  
Medlemmer og aktører i 
regionen 

4 møter, inkl. heldags 
planleggingsseminar  

Kontaktgruppe 
Deltakerne opplever at møtene er en nyttig arena for 
oppdatert kunnskap og gjensidig 
informasjonsutveksling. 

Alle medlemmer, 
eksterne innledere 

4 møter Styremøter 
Styrets medlemmer opplever at de får god innsikt i 
foreningens drift og godt underlag for strategiske og 
økonomiske beslutninger.  

  

8 møter 
 

Skreddersydde faglige 
møter 
Seminar for søkere i 
regionen som nylig har fått 
avslag i EU/EØS 
 

Medlemmene som ønsker det får tilgang til 
skreddersydde møter med virkemiddelapparatet 
(EU/Norge) som avklarer konkrete faglige 
problemstillinger i forbindelse med prosjekter eller 
politiske saker medlemmene er engasjert i. 

Medlemmer 
EUs institusjoner 
Forskningsrådet, SIU 
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4 partnermøter og koblingstreff 
 

Match making events / 
Brokerage events EØS/ 
EU  

Medlemmene får relevante tilbud og deltar på 
partnerkoblingsaktiviteter i Brussel og i 
Osloregionen, eller andre steder i Europa som ORE 
er medarrangør i. 
 

ERRIN, Innovasjon 
Norge, Forskningsrådet, 
EU-nettverk Viken 
EU-nettverk Innlandet 
m. fl 

3 møter med politisk og adm. 
Ledelse 

Medlemsbesøk 
Forankre bestillinger og forventninger til 
Osloregionens Europakontor. 

Medlemmer: 
Bærum, Flesberg, HSN,  

 

Mål 2 Økt kompetanse 
 
Osloregionens Europakontor skal  

• Bidra til kompetanseheving om relevant politikk- og regelverksutvikling i EU 
 
Strategier: 

• Formidle målrettet om regionalt europeisk samarbeid og politikkutvikling i EU til medlemmer. 

• Skape gode møteplasser og utvikle gode verktøy for kompetanseheving om EU og EU-prosjekter i Brussel og i 
Osloregionen. 

• Tilby medlemmene tilrettelagte hospitantopphold på kontoret i Brussel. 
 

Tiltak: 

• Informasjon og formidling gjennom nyhetsartikler, policynotater, oppdateringer på sosiale medier og andre kanaler 

• Innføringskurs om EU/EØS i samarbeid med andre.  

• Fagmøter med mindre grupper knyttet til konkrete problemstillinger  

• Skreddersydde studiebesøk  

• Hospitanter  

• Foredrag hos medlemmer og samarbeidspartnere 

• Bruke årsmøter og andre styringsmøter i foreningen til faglig oppdatering på EUs politikkområder 
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Dette skal vi oppnå i 
2018/19 (tall) 

Aktivitet Resultater (kvalitativt) I samarbeid med 

6 hospitanter fra minst 3 
medlemmer 

Hospitanter 
Erfaringsbank, rapporter og intervjuer med 
hospitanter viser at hospitantene opplever nytte av 
oppholdet.  

 Medlemmer 

8 studiebesøk Studiebesøk 
Evaluering og oppfølging viser at studiebesøkene 
treffer behov og bidrar til økt kompetanse hos 
medlemmer. 

 Medlemmer 

1000 abonnenter  
 
30% åpning av brev 

 Nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet oppfattes som relevant for 
medlemmene, både de blant medlemmene som kun 
følger med gjennom nyhetsbrev og de som følger 
EU og internasjonalt arbeid i det daglige. 

  

2 praktikanter  Praktikanter 
Økt tilfang av praktikanter fra HSN og OsloMet 
 

OsloMet og HSN 

2000 følgere på Facebook  Facebook Økt rekkevidde på FB   

20 deltakere 
EU innføringskurs Lynkurs 
for politikere 

Deltakerne får økt kompetanse om forholdet mellom 
EU og Norge generelt, og på prioriterte områder 
spesielt (digitalisering, grønt skifte) 

KS, regionskontorer 

40 deltakere Fagseminar årsmøte 2019 
Deltakerne får økt kompetanse om forholdet mellom 
EU og Norge generelt, og på prioriterte områder 
spesielt (eks helse/ grønt skifte) 

Eksperter i EU, 
europeiske og 
nasjonale virksomheter 

2 konferanser eller 
fagseminar 

Innføring internasjonalt 
arbeid i fylker og 
kommuner på Østlandet 

Deltakerne får konkrete eksempler på hvordan 
Internasjonalt arbeid inngår som suksessfaktor for 
god samfunnsutvikling innen bestemte fagområder.  

Østlandssamarbeidet, 
med flere  
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Mål 3 Økt synlighet 
 
Osloregionens Europakontor skal 

• Profilere Osloregionen og medlemmene overfor aktuelle europeiske miljøer, samarbeidspartnere og beslutningstakere 
 
Strategier:  

• Legge til rette for at medlemmer kan synliggjøre resultater av EU/EØS-finansierte prosjekter i Brussel og i Osloregionen 

• Sørge for profilering av politikk og aktiviteter hos medlemmene på ulike europeiske møteplasser, konferanser og seminarer 

• Fungere som lyttepost og koblingsboks for medlemmene i Brussel  

• Åpne dører til EUs institusjoner og det norske miljøet i Brussel 

• Skape møteplasser og mulighet til å delta i sentrale europeiske nettverk 
 
Tiltak: 

• Ta lederskap i sentrale arbeidsgrupper i ERRIN-nettverket 

• Arrangere profilerings-events i samarbeid med medlemmer 

• Delta i samarbeid med andre aktører i åpne arrangementer som European Week of Citites and Regions/ Open Days og 
tilsvarende europeiske møteplasser 

 

  

Dette skal vi oppnå i 
2018/19 (tall) 

Aktivitet Resultater (kvalitativt) I samarbeid med 

2 events i Brussel 

Aktuelle tema: 
Oslo Europeisk 
miljøhovedstad 
Kulturarv – Munch 
Aldersvennlig by 

Regionen gjør seg gjeldende i Brussel på 
prioriterte tema 

Europeiske 
organisasjoner, EU-
delegasjonen og andre 
relevante aktører 
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Delta i alle møter 

Co-lead i ERRINs 
arbeidsgruppe i energi 
Deltakelse i ERRINS 
arbeidsgrupper på ICT, Helse 
og Transport 

Regionens aktører er synliggjort og deltar i 
ERRINS brokerage events +  
Profilere medlemmer og deres prioriterte 
områder i arbeidsgruppene i ERRIN 
Spre informasjon til medlemmer 

ERRIN og medlemmer 

Delta i 2 konsortier 
 
 
 

Samarbeid i CCRN-nettverket    
+ EU Del og Kommisjonen  

Styrket rolle i europeiske nettverk og 
profilere medlemmer 

 

 

Samarbeid med Osloregionen 
og Oslo Business Region om 
markedsføring av regionen i 
Brussel og Europa 

Helhetlig og tydelig profil for 
Osloregionen/Østlandsområdet i Brussel og 
ut mot europeiske partnere 
Forsterket samarbeid med Osloregionen og 
Oslo Brand Alliance. 

Osloregionen og Oslo 
Business Region 
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