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Innledning 

Vest-Norges Brusselkontor AS (VNB) er eid av Foreningen Vest-Norges Brusselkontor, som er 

en medlemsorganisasjon for kommuner, fylkeskommuner og andre i Vest-Norge. Foreningen 

Vest-Norges Brusselkontor har delegert sine operative- og administrative oppgaver til Vest-

Norges Brusselkontor AS, jfr. vedtektene §§ 4-1 og 4-2. 

Visjon og målsetting 

Målsettingen til kontoret er: Vest-Norges Brusselkontor skal fremme Foreningen Vest-Norges 

Brusselkontors interesser (både næringslivs-, FoU-, kultur- og det offentlige) og markere Vest-

Norge som en region med felles økonomiske og kulturelle bånd. Selskapet har ikke erverv som 

formål.  

Hovedoppgaver 

Vest-Norges Brusselkontor har fire hovedoppgaver: 

- Synliggjøre regionen som samarbeidspartner for andre europeiske regioner 

- Være lyttepost/døråpner mot institusjonene i EU/EØS 

- Formidle informasjon om det som skjer i EU/EØS av særlig interesse for Vest-Norge 

- Identifisere EU/EØS-program og prosjekter av interesse for Vest-Norge 

Finansiering 

Det er lagt til grunn at serviceavgiften skal være den eneste finansieringskilden for selskapet. 

Serviceavgiften er på kroner 4,28 per innbygger for kommuner, kroner 2,14 per innbygger for 

fylkeskommuner. Styret i VNB AS foreslo en årlig indeksjustering av serviceavgiften og dette ble 

vedtatt i generalforsamling og i Foreningen VNBs årsmøte i 2018. I tillegg til serviceavgiften kommer 

et fast beløp på kroner 1000 for hvert medlem. For andre organisasjoner foretas det en konkret 

vurdering av avgiften som skal innbetales. Denne vil også indeksjusteres hvert år. Virksomheten til 

Vest-Norges Brusselkontor AS er lokalisert både i Vest-Norge og i Brussel. 

 

Europaparlamentet. Foto: VNB   
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Styrets beretning 

Styret ser tilbake på et godt og aktivt år for Vest-Norges Brusselkontor, både i Brussel og hjemme 

i regionen. EUs politiske agenda er rik på tema som er interessante for Vest-Norge, og som viser 

at regionens nærvær i Brussel er på sin plass. Kontoret har jobbet aktivt på mange områder som 

for eksempel energi, hydrogen, forsking, utdanning og miljø. På miljøfeltet har det spesielt blitt 

fokusert på sirkulær økonomi og plast. Europakommisjonen la i starten av 2018 ut sin første plan 

for å bekjempe plastforsøpling og det har utover i året blitt stadig flere vedtak i Europaparlamentet 

om begrensninger av plastbruk. Plastforsøpling og marin forsøpling har også vært sentralt i alle 

våre medlemsfylker. Kontoret har hatt direkte kontakt med både kommuner og fylkeskommuner 

og informert med spesialrapporter om plast, samt hatt kompetanseheving på området under 

studiebesøk i Brussel. 

Hjemme i regionen har arbeidet med fylkes- og kommunesammenslåing preget det daglige 

arbeidet i lang tid. I arbeidet med å utvikle de nye fylkes- og kommuneorganisasjonene har også 

den internasjonale dimensjonen fått god plass. For Vest-Norges Brusselkontor innebærer dette 

at flere nye medlemmer kom til allerede i 2018, men også vil komme på lengre sikt. Vi er også 

svært glade for at Høgskulen på Vestlandet i 2018 sluttet seg til VNB. Dette styrker VNBs 

forskning og innovasjonssatsing, og dette vil by på interessante samarbeidsmuligheter med 

øvrige medlemmer i kontoret. 

Nærhet til medlemmene i VNB er viktig. Styret i VNB har derfor vektlagt at administrasjonen 

prioriterer nærvær i regionen og medlemsbesøk. I løpet av året har medlemmer i alle de tre 

fylkene fått besøk, og administrasjonen har også brukt sentrale møteplasser i regionen til å 

opprettholde kontakten med sentrale aktører i regionen. Jorunn Kristina Skodje startet som 

europarådgiver i februar 2018 og har kommet svært raskt inn i arbeidet. Styret ønsker å takke 

administrasjonen for innsatsen både når det gjelder faglig og administrativt arbeid for 

organisasjonen. 

 

 

Europaparlamentet. Foto: VNB 
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Fra direktøren 

Regionen vi arbeider for blir flinkere og flinkere til å se sammenhenger mellom sitt lokale arbeid og 

utviklingen i Europa. Dette merker vi på positiv tilbakemelding på fagrapporter vi sender ut til våre 

medlemmer, og på de oppdragene vi får fra dem. Det er ekstra motiverende for oss på VNB å jobbe 

med saker der våre eiere har helt konkrete forventninger. Spesielt når det gjelder fremtidig norsk 

deltakelse i EU-programmene har vi hatt aktivt og godt samarbeid med regionen. Her har vi både 

rapportert inn regionens behov og erfaringer i relevante fora. Samtidig har vi rapportert tilbake til 

regionen om sentrale problemstillinger i EUs arbeid med budsjett og nye EU-program. 

Vi har deltatt i noen nye arenaer der kontoret enten ikke har vært aktiv tidligere eller som er helt 

nye. Både EU-rådgivernettverket i Bergen og det Internasjonale fylkesnettverket i Norge er 

eksempler på dette. 

For å kunne levere godt, er vi avhengige av å ha ansatte med erfaring og kompetanse. Skifter i 

stab kan medføre lengre omstillingsperioder. Til tross for at vi i år har hatt endringer i 

europarådgiverstillingen, har vi hatt svært høyt aktivitetsnivå hele året og er takknemlige for den 

flotte jobben Jorunn Kristina Skodje har gjort fra første dag i denne jobben. 

Administrasjonen har i tillegg til det faglige arbeidet hatt en del ekstra arbeid på det administrative 

området i 2018. Å ha arbeidstakere utstasjonert krever at man må forholde seg til regelverk som 

kan være svært komplekst og som tar tid å sette seg inn i. 

Det har vært et inspirerende år for oss i administrasjonen. Godt samarbeid med både våre gamle 

og nye medlemmer gir oss stadig ny inspirasjon i arbeidet. 

 

 

Foto: VNB 
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Styresammensetning og -møter i 2018 

Vest-Norges Brusselkontor representerer regionen geografisk i tillegg til de fire målgruppene 

offentlig sektor, forskning og utvikling, næringsliv og kultur. Styret er derfor også geografisk og 

sektorielt representativt. Det rettes en stor takk til styret for dets engasjement for regionens 

internasjonale aktivitet og innsatsen for Vest-Norges Brusselkontors arbeid. 

Styret for Vest-Norges Brusselkontor AS hadde i 2017/2018 følgende sammensetning:  

- Harald Schjelderup, byrådsleder i Bergen (styreleder) 

- Jon Aasen, fylkesordfører i Møre og Romsdal 

- Anne Gine Hestetun, fylkesordfører i Hordaland 

- Åshild Kjelsnes, fylkesvaraordfører i Sogn og Fjordane 

- Kjartan Longva, styreleder i Botnaneset Industriselskap (målgruppe næring) 

- Sigurd Sverdrup Sandmo, direktør for Komponisthjemmene i KODE (målgruppe kultur) 

- Berit Rokne, rektor på Høgskulen på Vestlandet (målgruppe forsking og utvikling) 

Styret i Vest-Norges Brusselkontor AS hadde møter følgende datoer i 2018: 16. mars, 25. juni, 

17. oktober og 13. desember. 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen i Vest-Norges Brusselkontor AS ble også avholdt 25. juni 2018 i Bergen. 

Generalforsamlingen godkjente regnskapet for 2017 og årsberetningen 2017 for VNB AS i 

henhold til vedtektene. Styrevalg ble gjennomført og valgkomiteens forslag til styre i Vest-Norges 

Brusselkontor AS ble enstemmig vedtatt. Generalforsamlingen vedtok å foreslå en årlig 

indeksregulering av serviceavgiften til Foreningen VNB. 

 

Representanter for medlemmene og VNB-administrasjonen på årsmøte og generalforsamling i juni.  
Foto: VNB  
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Medlemmer  

VNB hadde følgende medlemmer per 1. januar 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Austevoll Austrheim Balestrand Bergen Eidfjord 

Fedje Fjaler Gloppen 

Haram Naustdal Jølster Kvam 

Førde 

Voss Øygarden 

Gaular 

Høyanger 

Hordaland Møre og Romsdal Sogn og Fjordane 
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Tilfang av medlemmer 

Vest-Norges Brusselkontor har siden starten hatt som mål å øke antall medlemmer for å kunne 

representere en bred medlemsmasse på Vestlandet. Kontoret hadde 23 medlemmer ved 

inngangen til 2018. Av disse var det 17 kommuner og tre fylkeskommuner, i tillegg til BKK, 

Botnaneset Industripark og Høgskulen på Vestlandet. 

VNB markedsfører medlemskap gjennom sitt arbeid og kontorets ulike aktiviteter gjennom året. 

Kontoret informerer om kontorets tjenester og arbeidsområder gjennom foredrag og kurs. I tillegg 

kommer en rekke møteplasser i løpet av året hvor kontorets ansatte treffer ulike kommuner og 

aktører, og gjennom nettverksbygging bidrar til å øke kunnskapen om kontorets arbeid og 

tjenester. Kontorets tilfang av medlemmer har også dratt nytte av gode ambassadører hjemme i 

regionen, som har framsnakket kontoret og som har vært gode eksempler. På disse måtene har 

kontoret fått informert en rekke aktører om VNBs tilbud både i Norge og i Brussel i løpet av året. 

 

Nye Sunnfjord kommune på besøk i Brussel. F.v.: Rolf Sanne Gundersen, Sunnfjord Utvikling; Trond 
Ueland, Førde kommune; Merete Mikkelsen, VNB; Olve Grotle, Førde kommune; og Ole John Østenstad, 

prosjektleder i Sunnfjord kommune. Foto: VNB 

VNB har de siste årene hatt kontakt med flere kommuner som er interesserte i våre tjenester og 

aktiviteter. Flere av disse har vedtatt å bli medlem fra 2018, og vi har opplevd en fin utvikling i 

medlemsmassen. Etter mange gode samtaler i 2017, ble Gaular, Naustdal og Førde medlemmer 

i kontoret fra 1. januar 2018. Disse tre vil, sammen med Jølster som er eksisterende medlem i 

VNB, slå seg sammen til Sunnfjord kommune fra 2020. De har begynt sitt internasjonale arbeid 

med flere ulike initiativ og arbeider med en internasjonal strategi. Denne har VNB bidratt til 

gjennom kompetanseheving, informasjon om EU-midler og verdien av en internasjonal tenking i 

kommunen, i tillegg til tett kontakt og rådgivning gjennom hele 2018.  

Etter gode sonderinger i 2017 ble Høgskulen på Vestlandet (HVL) også medlem fra januar 2018. 

Disse har fra første stund vært et proaktivt medlem som har forsterket forskningsdimensjonen til VNB. 

Dette er vårt første medlem fra forsking- og utdanningssektoren. Medlemskapet i VNB er en del 

av Høgskulen sin internasjonale satsing, samtidig som de også er en viktig samfunnsutviklings-

aktør på Vestlandet som bidrar til nye synergier blant kontorets medlemmer. 

Samnanger kommune avsluttet sitt medlemskap 31. desember 2017 og er derfor ikke lenger 

medlem i 2018.   
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Kontakt med medlemmene 

Gjensidig informasjon mellom regionene og kontoret er viktig for kontinuiteten og forankringen for 

arbeidet i Brussel. Møtene mellom VNB og fylkeskommunene blir ivaretatt ved at vi har 

fylkeskontakter fra administrasjonen i de respektive fylkene, som har møter med via Skype 

annenhver uke. Dette sikrer jevnlig utveksling av informasjon mellom fylkene og Brussel, og gjør 

i tillegg at fylkene kan være gjensidig oppdatert om hva som foregår i de andre fylkene. 

Fylkeskontaktene har en kjennskap til medlemmene og til regionen som er svært viktig for 

kontoret. Dette samarbeidet har fungert godt også i 2018. 

Følgende personer har ivaretatt funksjonen som fylkeskontakter: 

- Hordaland fylkeskommune: Katharine Louise Clarke 

- Sogn og Fjordane fylkeskommune: Lars Hustveit 

- Møre og Romsdal fylkeskommune: Birgit Aarønæs og Sunniva Hellandsvik Ødegård 

Vi har også en rekke møter med representanter fra medlemmene våre gjennom året, enten på e-

post, telefon/Skype, eller ansikt til ansikt i Brussel og hjemme i regionen når det passer. For 

eksempel har vi løpende kontakt med Bergen kommune og Byrådsleder, som også er styreleder 

i kontoret, samt hans avdeling i kommunen. Særlig viktig har det vært å etablere gode 

kontaktpunkt mellom de nye medlemmene og VNB. Vi har for eksempel hatt tett kontakt med 

Høgskulen på Vestlandet, gjennom Terje Gravdal og Einar Stokka, som har gjort at HVL og VNB 

har fått et godt samarbeid på kort tid. Vi har også hatt jevnlig kontakt med Vidar Slettehaug fra 

Sunnfjord Utvikling, for å ivareta samarbeidet med den kommende Sunnfjord kommune.  

 

Foto: Sverre Hjørnevik / Fjord Norway AS 

Tilstedeværelse i regionen 

Tilstedeværelse i regionen er viktig og et vedvarende ønske hos medlemmene og hos VNB. Møter 

med de enkelte medlemmene gir kontoret verdifull oppdatering og innsikt i deres arbeid og hvilke 

utfordringer de står ovenfor. Det bidrar også til en tettere dialog mellom medlemmene og VNB, 

noe som er viktig for det arbeidet kontoret utfører i Brussel. I løpet av 2018 har VNB besøkt 

medlemmer i alle tre medlemsfylkene våre. Blant disse er nye Sunnfjord kommune (Sogn og 

Fjordane), Bergen kommune (Hordaland) og Haram kommune (Møre og Romsdal). I tillegg har 

vi hatt jevnlige møter i Bergen med Hordaland fylkeskommune og Høgskolen på Vestlandet.  

Vi har også hatt en rekke delegasjoner fra aktører fra alle tre medlemsfylkene på studiebesøk og 

kompetansehevingskurs i Brussel. Direktør Merete Mikkelsen har i tillegg holdt en rekke foredrag 

og innlegg i regionen i 2018. Se detaljert aktivitetsoversikt i slutten av beretningen.  
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Arbeidet med kontorets målsettinger 

Vedtektene sier at «Vest-Norges Brusselkontor skal fremme Foreningen Vest-Norges 

Brusselkontors interesser (både næringslivs-, FoU-, kultur- og det offentlige) og markere Vest-Norge 

som en region med felles økonomiske og kulturelle bånd». Dette gjøres kontinuerlig i det daglige 

arbeidet som utføres ved kontoret. Målet er å fremstå som en helhet utad når vi representerer 

regionen. Internt derimot, har kontoret øye for nyansene i regionen og spesifikke eksempler fra Vest-

Norge som så kan presenteres i de ulike sammenhenger og nettverk som vi er en del av. 

Summen av alle aktiviteter på VNB skal til sammen bidra til å markere regionen på en helhetlig 

måte. På de neste sidene vil vi vise aktiviteter som har vært gjennomført for å ivareta kontorets 

følgende fire hovedoppgaver: 

- Synliggjøre regionen som samarbeidspartner for andre europeiske regioner 

- Være lyttepost/døråpner mot institusjonene i EU/EØS 

- Formidle informasjon om det som skjer i EU/EØS av særlig interesse for Vest-Norge 

- Identifisere EU/EØS-program og prosjekter av interesse for Vest-Norge 

 

 

Deltagerne på EWRC fra Vest-Norge utenfor konferanselokalet the Square i Brussel. Foto: VNB 
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Synliggjøre regionen som samarbeidspartner 

European Week of Regions and Cities 

European Week of Regions and Cities (EWRC) er EUs årlige regionmønstring og arrangeres av 

Europakommisjonen og Regionkomiteen, i samarbeid med en rekke regionkontor og regionale 

aktører. Med sine rundt 150 arrangementer og 6000 deltakere er arrangementet blant de største 

EU-arrangementene som går av stabelen hvert år. Hovedbudskapet for årets arrangement var 

«For a Strong Cohesion Policy Beyond 2020». Dette har utgangspunkt i de fremtidige 

prioriteringer for samhørighetspolitikken og EUs nye langtidsbudsjett for 2021-2027. 

Vest-Norges Brusselkontor deltok som vanlig, sammen med en flott delegasjon fra Vest-Norge. I 

løpet av European Week of Regions and Cities ble det avholdt en rekke seminar på ulike 

fagområder som de tilreisende fra Vest-Norge deltok på. I tillegg holdt representanter fra regionen 

vår innlegg på flere arrangement. 

Hydrogensatsingen på Vestlandet 

Sammen med vårt europeiske konsortium, bestående av East of England, Warmia-Mazury, 

Normandie og Trøndelag, arrangerte vi tirsdag 9. oktober seminaret «Smart Partnerships for Blue 

Growth». Her diskutere innleggsholdere fra de ulike regionene hvordan regionalt samarbeid kan 

bidra til å maksimere mulighetene for blå vekst. Tale Halsør fra Hordaland fylkeskommune 

snakket engasjert om hydrogensatsingen på Vestlandet og vektla nødvendigheten av et tett 

regionalt og internasjonalt samarbeid for å sikre videre vekst. Innlegget vakte interesse, og 

kontakt ble etablert mellom aktører i Normandie og Hordaland, to regioner som begge er lagt 

framme på hydrogensatsingen. 

 

Tale Halsør fra Hordaland fylkeskommune snakket om hydrogen under EWRC. Foto: VNB 
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Yrkesfaglig utdanning er viktig for regional og europeisk utvikling 

Kate Clarke fra Hordaland fylkeskommune holdt et innlegg under workshopen «Investing in 

People for a Regional and European Success!», som Hordaland fylkeskommune arrangerte 

sammen med EARLALL (European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong 

Learning). Her diskuterte man yrkesfaglig utdanning og videreutdanning av faglærte og dens 

viktighet for regional og europeisk utvikling. Representanter fra andre regioner i Europa holdt 

også innlegg om hvordan deres respektive regioner har arbeidet for å utvikle yrkesfaglig 

utdanning og alle manet til et tettere samarbeid og mer informasjonsutveksling mellom de 

europeiske regionene. 

 

Kate Clarke holder innlegg hos EARLALL under EWRC. Foto: VNB 

Nettverk 

Nettverksarbeid er en viktig del av VNBs innsats for aktører i Vest-Norge. Mye av vårt daglige 

arbeid med å representere og fronte regionen som samarbeidspartner skjer gjennom vårt nettverk 

av regionale aktører. Kontoret deltar på en rekke konferanser, møter og seminarer som 

arrangeres i Brussel. På denne måten representerer vi kontoret og vi synliggjør regionen i 

Europas hovedstad og for andre europeiske regioner. Denne arbeidsmåten tillater oss også å 

hente inn mye informasjon som vi kan videreformidle til våre medlemmer. VNB benytter seg 

spesielt av det omfattende nettverket bestående av 250-300 regionale representasjoner i Brussel 

som vi er en del av. Blant disse finner vi de fem andre norske regionkontorene, som VNB har et 

godt samarbeid med. De norske regionkontorene spiller på hverandres nettverk og kunnskaper, 

særlig der vi følger ulike fagområder. I disse sammenhengene opprettes også mange viktige 

kontakter som kommer kontoret til gode i vårt arbeid for medlemmene.  

I tillegg til de regionale representasjonene finnes det en rekke tematiske nettverk og 

organisasjoner som kontoret deltar i, enten som selvstendige medlemmer eller på vegne av 

medlemmer hjemme. Blant disse har kontoret i 2018 samarbeidet mest med følgene nettverk: 
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EARLALL 

EARLALL er en organisasjon som jobber for samarbeid og livslang læring i Europa, hvor 

Hordaland er medlem. VNB dekker inn de jevnlige møtene for regionkontorene her i Brussel og 

fungerer som en lokal kontakt mellom Hordaland og EARLALL i Brussel. Hordaland 

fylkeskommune deltok på årsmøtet til EARLALL, som ble avholdt i oktober. Under en konferanse 

tilknyttet generalforsamlingen holdt Kate Clarke et foredrag om Hordalands initiativer for å fremme 

videreutdanning i fylket. 

ERRIN 

VNB ble med i det regionale forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN i 2017. Formålet med 

medlemskapet i ERRIN er å bidra til økt prosjektdeltakelse blant våre medlemmer, gi tilgang til et 

stort regionalt nettverk innen forskning og innovasjon, samt til en viktig og anerkjent kanal for 

påvirkning inn mot EUs institusjoner. VNB har i 2018 deltatt på en rekke møter i de utvalgte 

arbeidsgruppene vi følger. Særlig gjelder dette arbeidsgruppene for energi og klima og blå vekst. 

Videre gir medlemskapet tilgang til en rekke seminarer, konferanser og matchmaking-

arrangement som aktører i regionen kan delta på. Disse arrangementene er gode arenaer for 

informasjonsinnhenting og -utveksling innen EU-politikk, god praksis og prosjekter, og åpner opp 

for et stort nettverk. 

Høsten 2018 tok VNB initiativ til en kartlegging av de andre regionens aktivitet og involvering i 

ERRIN, for å finne ut hvordan VNB bedre kan nytte medlemskapet og hvordan regionkontorene 

bedre kan samarbeide og dele informasjon om og fra ERRIN. Dette arbeidet jobbes det videre 

med i 2019. 

 

De norske regionkontorene samarbeider ofte. Her er et knippe rådgivere i samtale under Internasjonalt 

fylkesnettverk sin samling i Brussel. Foto: VNB 

  



Årsberetning 2018 − Vest-Norges Brusselkontor                                                                             12 

Døråpner og lyttepost 

Innspill til Regjeringens EU-strategi 

De norske regionkontorene i Brussel sammen med KS Brusselkontor møtte statssekretær i 

Utenriksdepartementet, Audun Halvorsen, i Brussel 24. januar for å gi innspill til regjeringens 

strategi for samarbeidet med EU for 2018-2021. En møtearena som dette er et eksempel på den 

regelmessige dialogen mellom norske aktører i Brussel og Norge. De norske regionkontorene er 

først og fremst i Brussel for å gi stemme til regionens internasjonale ambisjoner i en europeisk 

kontekst. Samtidig er det viktig å gjøre våre europeiske prioriteringer kjent for norske myndigheter. 

På denne måten kan vi lettere samarbeide på tvers av forvaltningsnivå for å nå felles mål som 

kan være av viktighet for Norge som helhet. 

 

Direktør Merete Mikkelsen har ordet i møtet med statssekretær i UD, Audun Halvorsen, i januar.  

Foto: Norges Delegasjon til EU. 

Gjensidig informasjonsmøter med ambassadøren 

Etter hvert møte i EØS-rådet inviterer Norges ambassadør til EU alle de norske aktørene i Brussel 

til et gjensidig informasjonsmøte. I dette forumet informerer ambassadøren om hvilke rettsakter 

som har blitt tatt inn i EØS-avtalen, samt andre viktige saker på agendaen for norske myndigheter 

og EU-delagasjonens arbeid. Ved hvert møte blir det viet ekstra oppmerksomhet til ett spesielt 

fagfelt ved at tilhørerne får en innføring eller oppdatering fra en av fagrådene på EU-

delegasjonen. De inviterte norske aktørene orienterer i sin tur om hva er på agendaen deres, og 

det gis også anledning til å ta opp saker som man ønsker at EU-delegasjonen eller norske 

myndigheter skal være klar over. 
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Innspill og informasjon om ny programperiode for EU-programmer 

I forbindelse med diskusjonene rundt den nye langtidsbudsjettperioden i EU og dermed også ny 

programperiode for EU-prosjektene, har kontoret vært aktiv både i innhenting av informasjon og 

innspill til norske myndigheter, på bestilling fra og i samråd med våre medlemmer. I dette arbeidet 

har VNB deltatt på flere møter og innspillsrunder gjennom høsten, mellom annet et 

arbeidsseminar for forvaltningen i Oslo i regi av UD, samt flere møter i Brussel med norske 

aktører, KS og EU-delegasjonen. 

Det norske forskningsmiljøet i Brussel 

Det norske nettverket for forskning, innovasjon og utdanning er samorganisert av 

Kunnskapskontoret/NorCore og Den norske EU-delegasjonen. Her inviteres foredragsholdere fra 

ulike nettverk og organisasjoner til å fortelle om det nyeste innen relevante EU-program, prosjekt 

og ny politikkutforming. Nytt budsjett og ny programperiode for EU-programmene har særlig stått 

på dagsordenen gjennom 2018. I tillegg til å være en arena for å innhente informasjon og spille 

inn synspunkt, er dette nettverket er også en arena som åpner for diskusjon med likesinnede i 

det norske miljøet og for å løfte frem felles utfordringer. VNB ser god nytteverdi av denne type 

møtearena, spesielt fordi det også er en møteplass for både offentlige og private aktører. 

Hospitering for VNBs medlemmer 

VNB tilbyr ansatte i VNBs medlemsorganisasjoner å hospitere ved kontoret. Dette er også en 

viktig måte å drive kompetanseheving på, og å bringe kunnskap om internasjonalt arbeid tilbake 

til regionen. Hospitanten skal kunne jobbe spesielt med sine interessefelt, samt lære mer om 

arbeidet som pågår i Brussel under sitt opphold. Hospitantoppholdet gjør det mulig for de 

representantene som kommer til å være både lyttepost og døråpner på sitt område. Kontoret har 

ikke hatt lengre perioder med hospitant på kontoret i løpet av 2018. Likevel har våre medlemmer 

i kortere perioder brukt kontoret som arbeidsplass og base for møtevirksomhet, blant annet 

representanter fra HVL, Austevoll kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune. 

Forespørsler fra medlemmene 

Vest-Norges Brusselkontor tilbyr informasjon til våre medlemmer ved å besvare spesifikke 

henvendelser, herunder spørsmål om EU-programmer og -prosjekt, EU-politikk, henvendelser 

rundt studiebesøk eller foredrag, samt innspill til strategier og planarbeid. Slik har VNB hatt flere 

oppdrag som har bidratt til kommuner og fylkers arbeid og utvikling. Vi mottar også forespørsler fra 

regionen som gjelder å finne gode eksempler fra andre regioner man kan lære av.  

Kontoret har gjennom 2018 opplevd at medlemmene i økende grad henvender seg til VNB direkte 

for å få hjelp med spesifikke saker. Vi merker særlig høy aktivitet fra nye medlemmer, der disse 

kommer med konkrete henvendelser og bestillinger på hva de ønsker å bruke kontoret til. Dette 

synes VNB er en positiv utvikling og gjør at kontoret kan levere sine tjenester på en bedre måte.  
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Informasjon, kompetanseheving og oppdrag 

Nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier 

Formidling av relevant informasjon og arrangement til medlemmene og andre målgrupper er en 

viktig oppgave for VNB. Nettsiden til kontoret er vår fremste formidlingsflate. I 2018 publiserte 

VNB over 40 nyhetsartikler. 

Kontoret publiserer relevante saker om det som skjer i EU av interesse for regionen, som energi 

og miljø, marint og maritimt, ungdom og utdanning, samt regionalpolitikk. Dette inkluderer også 

gode eksempler fra regionen som kan inspirere og hjelpe medlemmene i eget internasjonalt 

arbeid. Vi skriver også rapporterer fra konferanser og møter, samt nyhetssaker om delegasjoner 

eller studiebesøk vi har hatt i Brussel. Sistnevnte er en god måte å vise fram våre aktiviteter og 

tjenester på. 

 

Skjermdump fra www.west-norway.no. 

Nettsiden inneholder også en arrangementskalender som blir løpende oppdatert med 

konferanser, aktiviteter og arrangement som foregår hjemme i regionen, i Brussel eller andre 

steder, som er relevante for våre lesere. 

VNB sender ut et månedlig nyhetsbrev, «Brusselnytt», og har som mål å få sendt ut rundt 10 

nyhetsbrev i løpet av et år, men dette tilpasses arbeidsrytmen i EU-institusjonene og i regionen. 

Det ble i 2018 sendt ut 8 nyhetsbrev. Nyhetsbrevet sendes til i overkant av 800 mottakere, og er 

åpent for alle som ønsker å abonnere ved å melde seg på via våre nettsider. Nyhetsbrevet 

inneholder en kort tekst fra VNB med orientering om de viktigste sakene fra kontorets arbeid og 

fra hva som rører seg i EU, sammen med artikler fra nettsiden vår, utvalgte arrangement, og en 

«les mer»-seksjon med lenker til andre nyhetssaker, rapporter eller pressemeldinger skrevet av 

andre aktører som vi anser som gode forslag til videre lesning. 

VNB er aktivt tilstede på sosiale medier, gjennom vår Facebook-side og Twitter-konto. På 

Facebook har vi en jevn økning i antall følgere, med 670 følgere ved inngangen til 2018 og 759 

ved utgangen av 2018. Facebook-siden blir i hovedsak brukt til å poste artikler og generere trafikk 
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til våre nettsider, men vi deler også saker fra våre medlemmer og artikler fra andre aktører 

hjemme eller i Brussel for å øke deres synlighet. Dette er en fin måte å formidle informasjon som 

komplementerer våre saker på nett, eller dele og omtale nyheter som vi ikke har anledning til å 

lage en større sak om. Dette gjør at vi kan være mer aktive og synlige for våre medlemmer og 

samarbeidspartnere, og vi poster 2 til 4 ganger i uken. 

Twitter-kontoen har hatt rundt 200 følgere i 2018. Den blir i større grad brukt til å rapportere fra 

arrangement og møter vi deltar på, dele og omtale nyheter fra EU og Norge, samt å holde et øye 

med hva som skjer hos våre samarbeidsaktører og i EU-institusjonene.  

Kompetanseheving 

VNB er et kompetansesenter innenfor EU-/EØS-spørsmål, og vi holder foredrag for medlemmer 

og andre om spesifikke tema både i Brussel og på Vestlandet. En sentral oppgave for VNB er å 

informere medlemmene om VNBs arbeid og om den europeiske dimensjonen innenfor tema som 

er av særlig interesse for dem. Dette er en viktig måte for medlemmene og målgrupper hos disse 

til å få førstehåndskunnskap om det som foregår i Brussel og Europa.  

Lynkurs 

For tredje år på rad arrangerte Vest-Norges Brusselkontor lynkurs i EU og EØS for folkevalgte og 

administrative ledere, i samarbeid med KS og de andre norske regionkontorene i Brussel. Det 

årlige lynkurset er en fin arena for å få et oversiktlig bilde over Norges tilknytning til EU gjennom 

EØS-avtalen og spesielt hvordan denne tilknytningen påvirker kommunesektoren.  

 

Merete Mikkelsen introduserer Frode Lindtvedt fra KS under Lynkurset. Foto: VNB 

Lynkurset har som mål å gi medlemmene en innføring i EU-systemet og EØS-avtalen, samt se på 

aktuelle og relevante europapolitiske saker. Den politiske dagsordenen i både EU og Norge bærer 

preg av et samfunn i endring. Årets lynkurs fokuserte derfor på fremtidens Europa og hvilke muligheter 

som er tilgjengelige for Norge innen rammen av europeisk samarbeid. 

I tillegg til et spennende program over to halve dager, som besto av varierte innlegg holdt av 

interessante foredragsholdere, fikk deltakerne også tid til møter med sine respektive regionkontor, 

og bli bedre kjent med de ulike norske aktørene i Brussel. Lynkurset er også en fin nettverksarena 

som gir mulighet til å møte andre folkevalgte og ledere fra hele Norge.  
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I år var kurset fulltegnet, med rundt 100 deltakere. Vi på VNB hadde en fin gruppe på seks 

personer fra Bergen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune på besøk, blant disse var 

ordføreren i Bergen, Marte Mjøs Pedersen. 

 

Fem av de besøkende fra Vestlandet på Lynkurs. Foto: VNB 

Introduksjonsseminar ‘RegioNor’ på Norges Hus 

I tillegg til å være sentral i planleggingen av Lynkurset satt VNB også i arbeidsgruppen sammen 

med Osloregionens Europakontor og KS i Brussel for å organisere regionkontorene felles 

introduksjonsseminar til EWRC, ‘RegioNor’. Seminaret introduserte deltakerne til «regionuka», 

og besto av syv interessante innlegg om tema som EØS-midlene, Brexit fra et regionalt 

perspektiv, plast i en sirkulær økonomi og riktig kompetanse for fremtidens jobbmarked. Etter 

fellesprogrammet møtte deltakerne sine respektive regionkontor og ble oppdatert om aktuelle 

saker og fremtidige prosjekt. Møtene ga også rom for spørsmål og diskusjon, og ikke minst 

nettverksmuligheter for deltakerne. 

 

NTB-korrespondent Johan Falnes holder innlegg for en fullsatt sal under RegioNor. Foto: VNB 



Årsberetning 2018 − Vest-Norges Brusselkontor                                                                             17 

Studieturer 

Studieturer er en av de mest synlige tjenestene kontoret leverer til våre medlemmer og andre 

relevante grupper fra Vest-Norge. Kontoret prioriterer derfor å lage spesialtilpassede program for 

de ulike typer av grupper som kommer til Brussel for å få kompetanseheving. Kontoret får mange 

positive tilbakemeldinger på dette arbeidet, og vi ser at det spesielt gjør inntrykk når stoffet 

formidles i Brussel i forhold til hjemme. 

VNB har i 2018 hatt 160 besøkende fordelt på 10 besøksgrupper som har fått spesialtilpassede 

kompetansehevingsprogram organisert av kontoret eler i tett samarbeid med kontoret. Deltakerne er 

både politikere, studenter, næringslivsaktører, samt administrasjon og ansatte fra medlemmene. 

Blant studiebesøkene i 2018 finner vi besøk fra Haram, med fire representanter fra Haram næring 

og innovasjonsforum, Haram kommune og nye Ålesund kommune. Haram skal sammen med fire 

andre kommuner utgjøre Ålesund kommune fra 2020. Programmet inkluderte møter med både 

VNB og andre aktører, hvor regional utvikling, maritim industri og kompetanse for fremtidens 

arbeidsmarked var tema. Turen dannet også et godt utgangspunkt for samtaler rundt samarbeidet 

mellom Haram, nye Ålesund og Vest-Norges Brusselkontor. De var også på en ekskursjon til 

Rotterdam for å se hvordan Rotterdam havn har omgjort en gammel havnebydel til et 

innovasjonssenter der yrkesutdanning og innovasjon går hånd i hånd. 

 

Opplæringsavdelingen i Hordaland på Besøk i Europaparlamentet. Foto: VNB 

Kompetanse, yrkesopplæring og utdanning har vært på agendaen gjennom hele året for kontoret, 

og vært på programmet for flere av de besøkende gruppene. VNB tok i april imot 45 skoleledere 

og ansatte i opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune. Programmet for studieoppholdet 

var utviklet i tett samarbeid med opplæringsavdelingen. Målet for studiebesøket var både å få 

bedre kjennskap til de europeiske trendene for skole og utdanning, og å reflektere over hvordan 

man kan møte de utfordringene utdanningssektoren vil stå overfor i fremtiden. Kontoret har også 

hatt besøk av både Skolelederforbundet Sogn og Fjordane og ansatte ved Stranda videregående 

skole, som begge hadde utdanning som tema for turen. 

Flere nye medlemmer på kontoret betyr også at flere ønsker å komme til Brussel for å bli kjent 

med kontoret, EU og internasjonalt arbeid. Høgskolen på Vestlandet har ofte vært innom kontoret 

når de har hatt egne opplegg her i Brussel, og vi har bistått der de har ønsket tilrettelegging fra 



Årsberetning 2018 − Vest-Norges Brusselkontor                                                                             18 

vår side inn i programmet. En gruppe fra den kommende storkommunen Sunnfjord, bestående 

av ordførere og rådmenn fra kommunene Førde, Jølster, Gaular og Naustdal, sammen med 

ansatte i Sunnfjord Utvikling, besøkte kontoret i Brussel i april. Sunnfjord-delegasjonen hadde 

gode møter med oss på Vest-Norges Brusselkontor og ble kjent med våre tjenester. De fikk også 

god informasjon om hvilke muligheter for regional utvikling den «europeiske dimensjonen» har å 

by på og hvordan man kan bruke internasjonalt arbeid som et verktøy for å nå lokale mål. 

Kontoret har også organisert større arrangement i samarbeid med andre aktører i Brussel, som 

Lynkurset og RegioNor introduksjonsseminar. Begge disse arrangementene ble gjennomført med 

stor suksess og trakk henholdsvis 98 og 65 tilreisende deltakere fra Norge. VNB sitt arrangement 

sammen med partnerskapet ‘Smart Partnerships for Blue Growth’ under EWRC trakk omtrent 55 

deltagere. Vest-Norges Brusselkontor stilte som vertskap da Internasjonalt fylkesnettverk la ett 

av sine seminarer til Brussel 20.-21. juni. Fylkesnettverket består av internasjonale rådgivere fra 

alle Norges fylkeskommuner og møtes omtrent to ganger i året for å dele erfaringer og kunnskap, 

og diskutere samarbeid. VNB bidro til det faglige programmet og tok deg av den praktiske 

planleggingen og gjennomføringen av arrangementet for de rundt 50 deltagerne. Dette betyr at 

kontoret var med på å tilrettelegge større samarbeidsarrangement for til sammen nesten 270 

personer. 

Foredrag  

I tillegg til studiebesøkene kommer en rekke besøk fra enkeltpersoner og enkeltstående foredrag 

for andre besøkende grupper. VNB har holdt foredrag om blant annet EU/EØS-avtalen, EUs 

politikk på spesielle fagområder, hvordan norske aktører i Brussel arbeider, i tillegg til VNBs 

tjenester og arbeid. Blant disse finner vi innlegg under Europadagen i Førde i regi av NHO 

Vestlandet, forelesning om regional integrasjon i Europa for studenter ved Universitetet i Bergen, 

og innlegg om VNB som medspiller for kommunene for det nyopprettede Internasjonale 

kommunenettverket i Hordaland. Gjennom dette arbeidet var vi i kontakt med og holdt foredrag 

for nesten 190 personer som fikk høre om oss og vårt arbeid i Brussel. 

Totalt sett har VNB nådd ut til og vært i kontakt med i rundt 615 personer i 2018, gjennom både 

foredragsvirksomhet og studieturer. Se aktivitetsoversikt i slutten av rapporten for fullstendig oversikt. 

 

Europarådgiver Jorunn Skodje holder foredrag om kontoret for en besøksgruppe. Foto: VNB  



Årsberetning 2018 − Vest-Norges Brusselkontor                                                                             19 

Oppdrag fra medlemmene 

VNB mottar hvert år en rekke henvendelser fra medlemmene våre og andre aktører i Vest-Norge. 

Noen søker informasjon, har spørsmål knyttet til EU-prosjekt eller ønsker tips til studieturen sin, 

mens andre ønsker at vi utreder tema eller følger et konkret politikkområde. Kontoret bidrar her 

med vår kompetanse på EU-saker og bruker vårt nettverk for å serve medlemmene hjemme.  

Marin forsøpling og Plastdirektivet 

Marin forsøpling har vert høyt på agendaen til EU i 2018. I januar la Europakommisjonen fram sitt 

forslag til plastdirektiv, og foreslo å forby en rekke artikler laget av engangsplast. Dette forslaget ble 

diskutert av de ulike institusjonene gjennom året og endte i en foreløpig avtale i desember. 

Plastproblematikken var samtidig høyaktuell i Norge og på Vestlandet gjennom hele året, og flere av 

våre medlemmer har spesiell interesse for temaet. Dette gjør at vi på VNB har fulgt dette området 

tett på vegne av våre medlemmer i år. Vårens praktikant Per Bakke Ingebrigtsen samlet informasjon 

om temaet og om de politiske diskusjonene på EU-nivå gjennom våren, og sammenfattet denne i en 

rapport som ble distribuert til medlemmene. Denne ble godt mottatt og brukt av våre medlemmer. 

 

Marin forsøpling er på agendaen både i Norge og i EU. Foto: EU 

Clean shipping 

Et annet tema vi har fulgt på vegne av medlemmene våre er ‘clean shipping’. Hordaland 

fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune følger dette området for Nordsjøkommisjonen 

sin transportgruppe, og VNB har på deres vegne overvåket hva som har skjedd på dette feltet i EU 

og internasjonalt. Gjennom rapporter, notat og møter over Skype har vi informert hjemover om blant 

annet nytt regelverk, mottaksordninger i havner og utviklingen av alternative drivstoff. 

Utdanning og opplæring 

VNB har i 2018 fortsatt å ha søkelys på utdanning og opplæring, særlig yrkesfag, rekruttering og 

kompetansebehov for fremtidens arbeidsmarked. Her har flere av våre medlemmer spesiell 

interesse, og vi har hatt flere grupper innom kontoret som ønsker å lære mer om dette. Som 

tidligere nevnt, tok VNB i april imot 45 skoleledere og ansatte i opplæringsavdelingen i Hordaland 

fylkeskommune. I oktober fikk kontoret besøk av til sammen 50 lærere og skoleledere fra Stranda 

VGS og Skolelederforbundet i Sogn og Fjordane. Målet for begge studiebesøkene var å få bedre 

kjennskap til de europeiske trendene for skole og utdanning, samt å reflektere over hvordan en 

skal møte de utfordringene man står overfor. Programmet for studieoppholdene var utviklet i tett 

samarbeid med de respektive gruppene. 
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Identifisere prosjektmuligheter 

Internasjonalt kommunenettverk i Hordaland 

Hordaland fylkeskommune startet i 2018 opp et nytt internasjonalt kommunenettverk i Hordaland. 

Bakgrunnen var at fylkeskommunen ønsket å samarbeide i større grad med kommunene om å 

bruke EU-program og europeisk samarbeid som virkemiddel for å styrke bærekraftig utvikling i 

regionen. Fylkeskommunen gir her informasjon om EU-prosjekt og europeisk samarbeid, og 

bistår med veiledning i søknadsprosessen. VNB blir invitert med inn i nettverket for å informere 

om hvordan VNB kan være en medspiller for kommunene i det internasjonale arbeidet, og for å 

gi innspill og råd om EU-prosjekt. 

 

Foto: KS 

Partnersøk 

Vi mottar jevnlig henvendelser også når det gjelder prosjektmuligheter. Dette spenner fra svar på 

partnersøk vi har formidlet hjemover, aktører på Vestlandet som er ute etter europeiske partnere, 

til spørsmål om de enkelte programmene og norsk deltakelse. VNB har blant annet videresendt 

flere partnersøk fra vårt europeiske nettverk til aktører i Vest-Norge, og videreformidlet partnersøk 

fra HVL i vårt nettverk i Europa og Brussel. 

Bergen smart city 

I 2018 mot slutten Bergen kommune vedtok å søke på Smartby-status gjennom EU sin Horisont 

2020-utlysning i 2018. I løpet av høsten har vi møtt ulike aktører som jobbet i satsingen, og bistått 

med informasjon og partnersøk. Dette arbeidet fortsetter inn i 2019. 

Wifi4EU  

I 2018 lanserte Europakommisjonen et nytt initiativ, WiFi4EU, som gir støtte til installasjon av 

gratis brebånd i offentlige rom. VNB sendte ut et informasjonsskriv til alle våre medlemmer med 

informasjon om initiativet, hvem som kunne delta og hvordan man søkte. Dette resulterte i at fire 

av våre medlemskommuner kom gjennom nåløyet, og fikk støtte fra EU til utbygging av WiFi på 

offentlige steder. 
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Arbeidsmiljømessige forhold 

Arbeidsmiljøet er godt og sykefraværet siste år er 0%. Det har ikke blitt rapportert om skader eller 

ulykker på arbeidsplassen. 

Kontoret har som mål å være en arbeidsplass med likestilling mellom kjønn. Kontoret har dette 

året hatt to faste stillinger i 100% (direktør og europarådgiver). Begge de faste ansatte er kvinner. 

Direktør: Merete Mikkelsen 

Europarådgiver: Jorunn Kristina Skodje (f.o.m. 1. februar 2018) 

Kontoret hadde i tillegg tidligere praktikant ved VNB, Pia Malene Andersen, ved kontoret som 

trainee i januar og februar, for å overlappe med ny praktikant for vårsemesteret og ny 

europarådgiver. 

Virksomheten forsøker å redusere sitt miljøfotavtrykk blant annet ved å utføre møter via 

Skype/video og telefon i de tilfeller det blir funnet hensiktsmessig. 

 

 

Kontoret har et godt sosialt miljø. Her er f.v. direktør Merete Mikkelsen, trainee Pia Malene Andersen, 
praktikant Per Bakke Ingebrigtsen og europarådgiver Jorunn Skodje. Foto: VNB 
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Studentpraktikantordningen 

Kontoret har hatt tre studentpraktikanter i 2018. Vårens praktikant, Per Bakke Ingebrigtsen, var 

på kontoret fra 1. februar til slutten av juni. Høstens praktikanter var Bjarte Lægreid Røssland og 

Live Maria Grønvold, som begge hadde oppstart 3. september. Grønvold avsluttet sitt opphold 

like før jul, mens Røssland fortsatte frem til 11. januar 2019. 

Bakke Ingebrigtsen og Grønvold ble tatt inn gjennom samarbeidsavtalen om praksis som VNB 

har med Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Studentene ved dette 

studiet tar et såkalt praksisfag mens de er studentpraktikant hos VNB. Praktikanten deltar i det 

daglige arbeidet ved kontoret, i tillegg til avsatt tid til studier. Mot slutten av oppholdet skal 

studenten levere en rapport og studenten vil få uttelling i form av studiepoeng for praksisperioden. 

Studenten mottar støtte for oppholdet gjennom Lånekassen og EU-programmet Erasmus+ 

Praksismobilitet. 

Røssland ble tatt inn gjennom en lignende ordning, men er student på masterprogrammet i 

statsvitenskap ved Universitetet i København. Han fikk også studiepoeng, lån fra Lånekassen og 

Erasmus+-stipend for sitt opphold ved VNB, og måtte i likhet med studentpraktikantene fra UiB 

skrive en faglig oppgave basert på oppholdet sitt.  

For VNB er studentpraktikanten ikke bare ekstra mannskap på kontoret, men også en god måte 

å tilføre mer EU-kunnskap til kontoret og Vestlandet på.  

 

Per Bakke Ingebrigtsen Bjarte Lægreid Røssland  Live Maria Grønvold  
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Årsregnskap 2018 

Styret og daglig leder bekrefter i henhold til Regnskapslovens § 3-3, at regnskapet gir en 

rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av Vest-Norges Brusselkontors virksomhet og 

av Vest-Norges Brusselkontors stilling. 

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til 

grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. 

Årsregnskapet for VNB AS viser et årsresultat på kroner 57 080. Egenkapitalen er på kroner 

923 025 per 31.12.2018 inklusiv en aksjekapital på 100 000 kroner.  

Styret bekrefter at det er forutsetning for videre drift, og anbefaler videre drift av Vest-Norges 

Brusselkontor AS. 
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Aktivitetsoversikt 2018 

Dato Større arrangement i Regi av VNB Antall deltakere 

12.-13. sept EØS på 1-2-3: Lynkurs for folkevalgte 98 

08. okt EWRC: RegioNor medlemsseminar 65 

09. okt EWRC: Smart Partnershps for Blue Growth 55 

20.-21. jun Vertskap for internasjonalt fylkesnettverk 50 

  268 
 

Dato Kompetanseheving/studiebesøk i Brussel hos VNB Antall deltakere 

5.-8. feb Elever fra Haram VGS 7 

4.-6. apr 
Ordførere og rådmenn fra Sunnfjord kommune + 
næringsutvikling 

14 

19.-20. apr Austevoll på sonderingstur marin forsøpling 3 

19.-20. apr 
Rektorer og skoleledere fra VGS og Opplæringsavdelingen i 
Hordaland  45 

20. sept Sunnfjord til Bergen 4 

23. okt Fagerlia internasjonal klasse VGS 30 

19. okt Tilsette ved Stranda VGS  23 

19. okt SFJ Skolelederforbund 25 

6.-9. nov Praktikanter fra Austevoll/UiB og næringssjef John Tveit 5 

29.-30. nov Haram kommune og nye Ålesund kommune 4 

  160 
 

Dato Foredrag/Innlegg om VNB Antall deltakere 

13. mar Merete foreleser for studenter ved UiB 30 

16. mar Foredrag på "Europadagen" i regi av NHO Vestlandet 30 

11. apr Innlegg for Sunnfjord Energi i Brussel 9 

26. apr Innlegg for Framtidsfylket i Brussel 29 

07. mai Merete holder foredrag for Erasmus+ Staff Week på HVL 30 

30. mai NHO Møre og Romsdal i Brussel 10 

06. jun Vestlandsforskning og partnere til H2020-søknad 4 

22. jun Studentparlamentet ved NTNU Ålesund 10 

26. jun Internasjonalt kommunenettverk Hordaland 15 

20. aug Rådmann og ledergruppa i Haram kommune 10 

27. sept SAMPOL-administrasjonen ved UiB 10 

  187 
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