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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. 

Sammen med årsregnskapet skal denne årsberetningen gi et bilde av aktivitet og økonomisk 

status i 2019 for Vest-Norges Brusselkontor AS. 

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. Styret 

i VNB AS foreslo en årlig indeksjustering av serviceavgiften og dette ble vedtatt i generalforsamling 

og i Foreningen VNBs årsmøte i 2018. Indeksjustert serviceavgift for 2019 er på kroner 4,36 per 

innbygger for kommuner, kroner 2,18 per innbygger for fylkeskommuner. For andre organisasjoner 

foretas det en konkret vurdering av avgiften som skal innbetales. Serviceavgiften indeksjusteres 

hvert år. I tillegg kommer et fast beløp på kroner 1000 for hvert medlem. Virksomheten til Vest-

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

Dette har ikke bare vært et år i endringens tegn i Norge, men også i EU, med brexit i stadig 

utvikling og en ny Europakommisjon som kom på plass i slutten av året. Det vil bli spennende å 

se hva von der Leyen og hennes mannskap får til de neste årene. Europeisk regionalt samarbeid 

er direkte knyttet til de store satsingsområdene på Vestlandet. Hydrogen- og batteriteknologi er 

viktige og vil bli det også fremover. At vår region er representert i samarbeidsplattformer etablert 

av Europakommisjonen på disse to feltene er riktig og viktig. Vi håper at dette vil kunne gi gode 

muligheter for lokalt næringsliv på sikt.  

Også i 2019 har Vest-Norges Brusselkontor evnet å 

skape gode møteplasser der viktig kompetanse 

bygges. Kurs, konferanser og studiebesøk i Brussel 

og i regionen har gitt rom for dette. Selv om store 

endringer har vært på gang i både fylker og 

kommuner, har medlemmene brukt kontorets mange 

tjenester godt. Det vitner spesielt den store 

deltakelsen på årets European Week of Regions and 

Cities om, der en rekordstor delegasjon fra regionen 

vår var på plass i Brussel. Det er og så svært gledelig 

at endringene i kommunestrukturene ikke har 

medført lavere oppslutning. Det har i stedet betydd 

at kontoret stadig dekker en større del av Vestlandet, 

selv om antall medlemsorganisasjoner formelt sett 

har gått ned med kommunesammenslåingen.  

For styret har det også i 2019 vært viktig å gi kontorets ledelse støtte i arbeidet med administrative 

prosesser som knytter seg til vilkår og ordninger for de ansatte. Å ha utestasjonerte medarbeidere 

betyr at helt andre regler skal anvendes og følges på en rekke plan. Styret har sett det som viktig 

at kontoret bruke ekstern ekspertise når nødvendig, og man har tett dialog med kontorets direktør 

og gode prosesser i styret på utviklingen i disse sakene. Vi er også svært glade for at kontoret 

endelig har fått status som skattefri institusjon i Norge, med tilbakevirkende kraft til 2016. Dette 

betyr en viktig årlig besparelse for kontoret.  

I skrivende stund ser livet i både Norge og Europa ganske annerledes ut enn den gjorde i 2019. 

COVID-19 har satt sitt preg både på liv og arbeid. Det har gitt oss et nytt og annerledes perspektiv 

når vi ser tilbake på VNBs arbeid i året som gikk. Vi er glade for alle de møteplassene Vest-

Norges Brusselkontor skapte i 2019 og at kontoret ble aktivt brukt av medlemmene til faglige 

innspill og rapporter. Dette gir oss et godt grunnlag å bygge videre på når nye samarbeidsformer 

og tilbud må utarbeides, om ikke annet så i en periode fremover. Styret ønsker å rette en stor 

takk til de ansatte for arbeidet de gjør for å sette Vest-Norge på kartet i Europa, og for at de tar 

både små og store utfordringer på strak arm.   
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Fra direktøren 

Det har vært nok et begivenhetsrikt år for 

Europa, Norge og Vest-Norges Brusselkontor.  

I 2019 ble det markert at EØS-avtalen var 25 år. 

Dette ble markert med flere ulike seremonier i 

Brussel. I den forbindelse ønsket statsminister 

Solberg å samle norske aktører i Brussel. I sin 

tale til oss takket hun for det arbeidet vi gjør for å 

ivareta norske interesser på de ulike områdene 

vi er satt til å forvalte. Regionkontorene var blant 

de gode eksemplene som ble nevnt av 

statsministeren.  

EØS-avtalen gjør det svært relevant for Norge å være tett på EU og følge utviklingen som påvirker 

oss så direkte i form av alt fra regelverk, politiske satsinger og prosjektmuligheter. Samtidig er det 

å ha et regionkontor som VNB i Brussel også en måte å fremme internasjonalt samarbeid for å 

finne løsninger på felles utfordringer. Den siste tidens COVID-19 krise har minnet oss om hvor 

tett verden og Europa er knyttet sammen, og at samarbeid er viktig – uansett hvilket avtaleverk 

som ligger til grunn. 

  

Direktør Merete Mikkelsen møter statsminister Erna Solberg under markering av EØS-avtalens 25-
årsjubileum på Norges Hus i juni 2019. 

Europakommisjonens første kvinnelige president Ursula von der Leyen fikk så vidt startet sitt 

arbeid før årsskiftet og har lagt frem en rekke viktige politiske satsinger de første månedene i 

2020. Ikke minst har det knyttet seg stor spenning til hennes European Green Deal, som er en 

grønn vekststrategi, som ble lagt frem i desember 2019 Det er mange utfordringer på hennes 

agenda fremover, ikke minst knyttet til EUs langtidsbudsjett. Det bli spennende å se hvordan dette 

vil utvikle seg fremover i et Europa som ikke vil være det samme etter koronakrisen.  
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I vårt daglige arbeid for Vest-Norge i Brussel er det først og fremst tilbakemeldingene fra våre 

medlemmer som gir oss påfyll. Tilbakemeldingene kan komme i form av fornøyde kursdeltakere, 

men også i form av stadig flere og godt definerte oppdrag til kontoret. De har det vært mange av, 

til tross for at regionen dette året har vært i endring både organisatorisk og politisk. Vi er også 

svært inspirert av at vi nå dekker en enda større del av Vest-Norge.  

Jeg ønsker å takke min flotte kollega, europarådgiver Jorunn Kristina Skodje for den solide 

innsatsen hun gjør som effektiv og kunnskapsrik medarbeider på Vest-Norges Brusselkontor. En 

stor takk går også til tidligere styreleder Harald Schjelderup, for hans engasjement og støtte i 

arbeidet Jeg vil også takke styret og styreleder Roger Valhammer i Vest-Norges Brusselkontor 

AS for deres innsats for kontoret og for godt samarbeid. 

Europa og Norge står foran en usikker tid. Det er mange verktøy som må tas i bruk for å få 

samfunn og næringsliv til å fungere i tiden som kommer. Samarbeid vil være et viktig stikkord og 

mange av verktøyene vil være knyttet opp mot internasjonalt samarbeid. Vest-Norges 

Brusselkontor vil være med å bidra til at verktøykassen får det rette innholdet. 

 

Rektor på Haram VGS, Jan Magne Helland, hospiterte en kort periode ved kontoret i desember. Her 
sammen med Merete Mikkelsen på mottagelse med ansatte i DIKU, som var på studietur til Brussel. 
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Styresammensetning og -møter i 2019 

Vest-Norges Brusselkontors styre skal ha politisk og geografisk representativitet. I tillegg er det 

ønskelig at de fire målgruppene offentlig sektor, forskning og utvikling, næringsliv og kultur er 

representert. 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 2019 følgende sammensetning:  

- Harald Schjelderup, byrådsleder i Bergen (styreleder frem til 24. juni) 

- Roger Valhammer, byrådsleder i Bergen (styreleder fra 24. juni) 

- 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) 

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

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

gikk ut av styret i april 2019 på grunn av jobbskifte og flytting. 

Styret i Vest-Norges Brusselkontor AS hadde møter følgende datoer i 2019: 22. februar, 15. mai, 

17. juni. 

Siden VNBs styremedlemmer er politikere fra regionen har kommune- og fylkestingsvalget hatt 

innvirkning på frekvensen av styremøter siste halvdel av 2019. VNB valgte å vente med å holde 

styremøte og skrive ut nyvalg til den politiske situasjonen hos medlemmene var klar. Det ble 

derfor ikke holdt noen styremøter høsten 2019. 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen i Vest-Norges Brusselkontor AS ble avholdt 24. juni 2019 i Bergen. 

Generalforsamlingen godkjente regnskapet for 2018 og årsberetningen 2018 for VNB AS i 

henhold til vedtektene.  

Styreleder Harald Schjelderup gikk av som byrådsleder i Bergen 24. april. Han fortsatte som 

styreleder i VNB frem til generalforsamlingen 24. juni. Byrådsleder Roger Valhammer tok over 

som styreleder samme dag. Det rettes stor takk til Harald Schjelderup for hans store engasjement 

og innsats i de fire årene han har vært styreleder for Vest-Norges Brusselkontor.  
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Medlemmer 

Vest-Norges Brusselkontor hadde 23 medlemmer per 1. januar 2019. Av disse var det tre 

fylkeskommuner, 19 kommuner og én utdanningsinstitusjon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 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.  

 

Samarbeidsrådet for Sunnhordland på studiebesøk i Brussel. Her fikk de høre om VNBs arbeid og hvilke 

tjenester vi tilbyr. Foto: VNB 

VNBs aktive posisjonering i 2017 og 2018 år har ført til at flere kommuner har valgt å melde seg 

inn i kontoret de siste årene. Den forestående kommunesammenslåingen fra 1. januar 2020 har 

også gjort det mer aktuelt for flere «nye» kommunekonstellasjoner å søke mot internasjonalt 

samarbeid. Kommunene ser at med større kommuner og større administrasjon er det enklere å 

sette av ressurser til å koordinere det internasjonale arbeidet. Samtidig har flere av de nye 

kommunene vedtatt nye strategier for næringsliv og internasjonalisering, noe som har aktualisert 

kontorets arbeid og funksjon for disse kommunene. 

I 2019 gikk kommunene Leikanger og Sogndal inn i kontoret, som sammen med eksisterende medlem 

Balestrand fra 2020 blir nye Sogndal kommune. Noen av de nye kommunene har som Sogndal 

vært tidlig ute og signalisert fortsatt eller nytt medlemskap allerede før sammenslåing. Andre 

kommuner har signalisert at de ønsker å melde seg inn, men vil vente til sammenslåingen er et 

faktum og nytt kommunestyre er på plass. Det har gjort at siste kvartal av 2019 har blitt preget av 

flere kommuner som ønsker innspill til vedtak, innspill til kommunestyremøter og besøk fra 

kontoret. Noen har også ønsket å komme til Brussel for å lære mer om kontoret og EU i påvente 

av politiske vedtak om medlemskap. 
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Kontoret har i disse tilfellene arbeidet proaktivt og vært på tilbudssiden allerede før fremtidige 

medlemskap trer i kraft, for å sikre riktig og nok informasjon om kostnader, tjenester og fordeler 

som et medlemskap vil bringe. Vi har bidratt med bakgrunnsnotat for utarbeiding av forslag til 

vedtak i kommunestyrene i de kommunene som vurderer medlemskap, og har så langt det har 

latt seg gjøre deltatt i møter med politisk ledelse. 

Kontoret har vært i kontakt med flere gamle og nye kommuner i løpet av 2019 som har vedtatt 

medlemskap fra 2020, som den nye storkommunen Ålesund, der Haram kommune allerede var 

medlem, nye Øygarden kommune, der gamle Øygarden kommune var medlem, og Stranda 

kommune. Andre kommuner vi har vært i tett kontakt med er blant annet Stad kommune. 

  

Flere av våre medlemmer nettverker på arrangement i Brussel under European Ween of Regions and Cities. 
F.v.: Endre Høgalmen, Sogn og Fjordane fylkeskommune; Vidar Slettehaug, Sunnfjord Utvikling; Turid 
Hanken og Inger Synnøve Remme, Haram kommune 

Offentlig eierskap av kontoret 

Styret diskuterte i 2018 organisasjonsmodellen VNB har, og om selskapets skatteplikt og 

skatteforhold for av ansatte kan påvirkes av denne. Styret kom frem til at det er nødvendig å klargjøre 

ytterligere kontorets profil som en offentlig aktør, og å gjøre endringer i kontorets vedtekter slik at 

disse bedre gjenspeiler både kontorets daglige arbeid, overordnede formål og offentlige eierskap. 

Dette ble fulgt opp i generalforsamlingen i juni 2019, der vedtektene ble endret. Kontoret har alltid 

hatt offentlig eierskap og hovedsakelig hatt fylker og kommuner som medlemmer. Andre 

organisasjoner som har vært medlemmer har hatt sterk tilknytning til offentlig sektor og har ikke brukt 

kontorets tjenester i forretningsmessig aktivitet. Likevel valgte styret å begrense medlemskap til å 

gjelde kun fylkeskommuner, kommuner og utdanningsinstitusjoner. Derfor ble medlemskapet til 

BKK avsluttet ved utgangen av 2018. Botnanset Industriselskap AS sa selv opp sitt medlemskap 

i slutten av 2018. Dette betyr derimot ikke at samarbeid med disse eller andre aktører som har 

en samfunnsutviklerrolle skal opphøre, men at man ikke har disse inne som betalende 

medlemmer i Foreningen.  
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Kontakt og samarbeid 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. 

Følgende personer har ivaretatt funksjonen som fylkeskontakter: 

- Hordaland fylkeskommune: Katharine Louise Clarke 

- Sogn og Fjordane fylkeskommune: Lars Hustveit 

- Møre og Romsdal fylkeskommune: Birgit Aarønæs, Cecilia Lillthors og Sunniva 

Hellandsvik Ødegård (frem til oktober 2019). 

Vi har også en rekke møter med øvrige representanter fra medlemmene våre, særlig HVL, 

gjennom året, enten på e-post, telefon/Skype, eller ansikt til ansikt i Brussel og hjemme i regionen 

når det passer. 

 

Fylkeskontakt Katharine Louise Clarke, Hordaland fylkeskommune, kommer med innspill under en diskusjon 
under European Week of Regions and Cities. 

Tilstedeværelse i regionen 

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

Kontoret har et mål om å bidra til nettverksarbeid og tilstedeværelse i regionen. Dette gjøres 

gjennom medlemsbesøk, skape møteplasser for medlemmene, samt å delta i viktige møteplasser 

og fora som setter en internasjonal agenda. 

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 arbeidsplanen satte kontoret et 

mål om å avlegge besøk til alle medlemsfylkene og være til stede på store møtesteder i regionen. 
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Kontoret har vært til stede på møteplasser i Hordaland, som Bergenskonferansen og 

Vestlandskonferansen, og i Sogn og Fjordane på Næringsdagane. Vi var ikke på reise til Møre 

og Romsdal i løpet av 2019, men har hatt god kontakt gjennom møter i Brussel med både Haram 

kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Vi har som alltid hatt jevnlige møter i Bergen 

med blant annet Hordaland fylkeskommune og Høgskulen på Vestlandet og Bergen kommune. 

Vi har jevnlig deltatt på møter i Horisont Vest sitt EU-rådgiverforum og det Internasjonale 

kommunenettverket i Hordaland, når dette passet med besøk i regionen. Disse møteplassene 

anser vi som nyttige, og vi både får vist fram kontoret, satt internasjonalt arbeid på agendaen og 

bidra til alliansebygging og synergier i regionen.  

 

Merete Mikkelsen holder innlegg under Næringsdagane i Førde. 

I løpet av 2019 har kontoret hatt mindre reiseaktivitet enn vanlig til regionen, spesielt på høsten. 

De forestående lokal- og regionalvalgene, sammen med sammenslåingsprosessene i regionen, 

gjorde det lite hensiktsmessig å legge møter med administrasjonen og politikerne i regionen til 

høsten. Vi har derimot hatt en rekke delegasjoner fra aktører fra alle tre medlemsfylkene på 

studiebesøk og kompetansehevingskurs i Brussel. De ansatte på VNB har i tillegg holdt en rekke 

foredrag og innlegg i regionen i 2019. Se detaljert aktivitetsoversikt i slutten av beretningen. 

Høgskulen på Vestlandet og VNB ønsket å få på plass en informasjonsdag for de ansatte ved 

internasjonal seksjon ved HVL. Hensikten var å opplyse de ansatte nærmere om HVLs 

medlemskap i kontoret, informere om kontorets tjenester og gi de tips til hvordan de kunne bruke 

kontoret. Det ble holdt ett innføringskurs i EU og VNBs tjenester 20. mars for ansatte ved 

internasjonal avdeling med ansvar for Erasmus+, i forkant av deres studietur til Brussel. Det ble 

holdt et tilsvarende kurs som var åpent for alle HVLs ansatte 14. november.  

I arbeidsprogrammet for 2019 ble det satt et mål om å arrangere et ressursmøte for kontorets 

medlemmer, der strategiske og faglige tema kunne diskuteres. Dette ble dessverre ikke gjennomført, 

men vil bli lagt inn i arbeidsprogrammet på et tidspunkt der det er mindre omfattende prosesser 

hjemme i regionen og det er lettere å sette av tid til dette i medlemsorganisasjonene.  
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Arbeidet med kontorets målsettinger 

Vedtektene sier blant annet at «Gjennom selskapet skal medlemmene få fremmet deres 

samfunnsmessige interesser som FoU, næring, kultur og andre offentlige interesser. Videre skal 

selskapet markere Vest-Norge som en region med felles kulturelle og økonomiske 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 

Vi tilbyr våre medlemmer følgende tjenester: 

Informasjon 

Gjennom vårt nærvær i Brussel fanger vi opp informasjon som vi deler med regionen. Hver måned 

sender VNB ut nyhetsbrevet ”Brusselnytt”, som gjør det enkelt å holde seg oppdatert på 

utviklingen i EU/EØS, med et særlig blikk på tema som er viktige og av interesse for vår region. 

VNB svarer også på et vidt spekter av EU-relaterte henvendelser fra våre medlemmer. 

Kompetansebygging 

Høy kompetanse på EU/EØS-spørsmål er viktig for utviklingen av vår region. Derfor arrangerer 

VNB spesialtilpassede studiebesøk for grupper fra regionen som kommer til Brussel. VNB holder 

også en rekke foredrag og seminarer i både Brussel og i Norge, og kommer gjerne på besøk til 

medlemmene. 

Prosjektkunnskap 

VNB arbeider for å synliggjøre mulighetene som finnes for regionen i EU-finansierte programmer. 

VNB ønsker at vestnorske aktører skal få nødvendig kunnskap for å kunne delta i europeiske 

prosjekter som kan bidra til å utvikle lokalsamfunnet. VNB veileder sine medlemmer når det 

gjelder å finne de riktige støtteordningene for den type aktivitet og tema som de ønsker å jobbe 

med. VNB fokuserer spesielt på de prosjektene som kan være viktig for lokalsamfunnet og lokal 

utvikling, innen tema som spenner fra ungdom, utdanning og kultur til fornybar energi. 

Nettverk 

VNB legger til rette for kontakt med EU-institusjoner og andre organisasjoner som aktører i 

regionen ønsker å møte. Vi samarbeider også tett med internasjonale og norske nettverk i Brussel 

der vi fremmer regionens synspunkter og interesser. Nettverkene er også svært viktige når det 

gjelder utveksling av erfaringer og gode løsninger mellom regioner.  
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Synliggjøre regionen som samarbeidspartner 

En aktiv tilstedeværelse i Brussel er sentral oppgave for VNB. Dette inkluderer å organisere ulike 

arrangement som viser frem regionen i Brussel, gi stemme til regionen i viktige europeiske saker 

og bruke de arenaene vår tilstedeværelse i Brussel gir til å bygge nettverk. 

Et av målene for kontoret var å avholde to til tre gode arrangement der vi kunne vise fram regionen i 

Brussel. I tillegg ønsket vi å videreføre vårt målrettede nettverksarbeid med relevante partnere i Brussel.  

European Week of Regions and Cities 

 

Storinnrykk under EWRC 2019. Her er alle tilreisende fra Vest-Norge. 

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 rekordmange 300 arrangementer og rundt 9000 deltakere var arrangementet det 

desidert største EU-arrangementet i 2019. Kontoret arrangerte tre større arrangement i samarbeid 

med andre aktører i Brussel i forbindelse med European Week of Regions and Cities. Den 

tilreisende delegasjonen fra Vest-Norge var den største vi har tatt imot på flere år, med over 35 

tilreisende fra blant annet flere kommuner, Høgskulen på Vestlandet og de tre fylkeskommunene. 

Sistnevnte inkluderte den kommende ledergruppen i Nærings- og innovasjonsavdelingen i Vestland 

fylkeskommune, som kombinerte uken med et tilpasset studieopplegg. 

Kontoret la ned mye ressurser både i planleggingen og gjennomføringen av EWRC, god uttelling 

for de tilreisende. For VNB var det gledelig å se at våre arrangement og nettverksarenaer vekker 

interesse på hjemmebane, og at mange forstår verdien av den europeiske dimensjonen i regional 

utvikling og inkorporerer denne i sitt arbeid i regionen. 

De norske regionkontorene (RegioNor) arrangerer hvert år et introduksjonsseminar til EWRC for 

de norske tilreisende. I år var Vest-Norges Brusselkontor i arbeidsgruppa og tok mye av ansvaret 

for faglig program, praktisk organisering og gjennomføring. Tema for årets introduksjonsseminar 

var som alltid aktuelle saker i EU og relevansen for Norge, men i år fokuserte vi i tillegg på FNs 

bærekraftsmål og regional utvikling. Dette var en strategisk planlegging av tema på bakgrunn av 

kontorets sondering av relevante tema for regionen. 
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Evalueringene fra deltagerne viste at de aller fleste var veldig fornøyde med både faglig innhold og 

gjennomføring. Evalueringen viser at deltagerne setter pris på et skreddersydd og faglig kvalitetssikret 

program, og at de tilreisende er ønsker tid til nettverksarbeid seg imellom og med arrangørene. Dette 

viser at EWRC ikke bare fungerer som et utstillingsvindu, men også gir et kompetanseløft for 

deltagerne og bringer aktører sammen på tvers av regionale grenser innad i Norge. 

 

Ambassadør til Belgia og nestleder på EU-delegasjonen, Per Strand Sjaastad, holdt åpningsinnlegget under 

årets RegioNor-seminar. 

Under EWRC arrangerte vi en workshop som var en del av det EWRCs hovedprogram, sammen 

med regionale partnere, Warmia-Mazury (Polen), Trøndelag og Normandie. Workshopen hadde 

tittelen «Regional and Local Involvement for Green Transition», og viste fram gode måter å 

involvere innbyggere og lokalsamfunnet i det grønne skiftet. Vest-Norges bidrag til arrangementet 

var Mathew Stiller-Reeve, tidligere forsker ved NORCE, som presenterte «Klimathon», et 

arrangement som har samlet en rekke ulike regionale og lokale aktører på Vestlandet for å 

diskutere konkrete, regionale klimautfordringer. Målet er å finne fram til gode løsninger lokalt ved 

å utveksle ideer og samarbeide på tvers av sektorer og fagmiljøer. 

 

Matthew Stiller-Reeve i paneldebatt under VNBs workshop "Regional and Local Involvement for Green 
Transition". 
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Vi har i år vært vertskap for over 190 personer til sammen på de ulike EWRC-arrangementene. 

Under disse har kontoret både oppnådd synliggjøring av regionen, reklamert for kontorets og 

regionens arbeid på ulike områder, samt opprettholdt nettverket og fått nye kontakter.  

Hordaland fylkeskommune var også aktiv under EWRC, der Kathrin Jakobsen fra avdeling for 

regionalisering holdt innlegg på seminaret "Building Regional Skills Ecosystems", en workshop 

organisert av blant annet EARLALL og Hordaland fylkeskommune. Workshopen fokuserte på hvorfor 

utdanning og opplæring er viktig for regional utvikling, og hvorfor dette må jobbes med systematisk. 

 

Kathrin Jakobsen, Hordaland fylkeskommune, holder innlegg på workshopen "Building Regional Skills 
Ecosystems". 

Under EWRC la kontoret til rette for et studiebesøk for ledergruppen i avdeling for næring og 

innovasjon i den kommende Vestland fylkeskommune. De brukte muligheten EWRC ga til å få 

siste nytt fra EU og Europa i tillegg til å knytte kontakter med kommuner, fylkeskommuner og 

aktører som også deltok under uken. I tillegg la kontoret opp et faglig opplegg i samråd med 

gruppen, der de fikk møte aktører og diskutere europeiske initiativ som fylkeskommunen deltar i. 

 

Ledergruppen i Avdeling for næring og innovasjon, Vestland fylkeskommune. 
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Nettverksarbeid i Brussel 

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.  

 

Godt samarbeid mellom de norske regionkontorene er til gjensidig nytte. F.v.: Stig Marthinsen, Sørlandets 
Europakontor; Heidi Kristina Jakobsen, Stavangerregionens Europakontor; Gunnar Selvik, Osloregionens 
Europakontor; Merete Mikkelsen, Vest-Norges Brusselkontor; Nils Kristian Nilsen, Nord-Norges 
Europakontor; og Heidi Fossland, Trøndelags Europakontor 

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: 

VNB har vert med i det regionale forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN siden 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. Videre gir medlemskapet tilgang til en rekke 

seminarer, konferanser og matchmaking-arrangement som aktører i regionen kan delta på. Disse 
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arrangementene er gode arenaer for informasjonsinnhenting og -utveksling innen EU-politikk, god 

praksis og prosjekter, og åpner opp for et stort nettverk. 

VNB har i 2019 deltatt på en rekke møter i de utvalgte arbeidsgruppene vi følger, særlig gruppen 

for energi og klima og gruppen for blå vekst. I tillegg har vi koblet på aktører fra regionen til å delta 

og holde innlegg på arbeidsgruppemøter. Kontoret ble spurt om vi ønsket å bidra fronte regionens 

arbeid på hydrogen i arbeidsgruppen for energi og klima. Vi koblet på Stein Kvalsund fra 

næringsklynga Hub4Ocean i Florø som var i Brussel for å delta på et møte i Hydrogen Valley 

plattformen. Han fikk derfor anledning til å fortelle om hydrogensatsingen på Vestlandet og 

hvordan næringslivet og klyngen jobbet med dette, og fikk muligheten til å skaffe kontakter blant 

hydrogen-miljøet i Brussel. 

 

ERRIN kan brukes til både informasjonsinnhenting og synliggjøring av regionen. Her snakker Stein 
Kvalsund, Hub4Ocean, om bruk og utvikling av hydrogenferger på Vestlandet på et ERRIN-møte om 

hydrogen. 

EARLALL er en organisasjon som jobber for samarbeid og livslang læring i europeiske regioner. 

Hordaland fylkeskommune er medlem i denne organisasjonen. VNB dekker inn de jevnlige 

møtene for regionkontorene her i Brussel og fungerer som en lokal kontakt mellom Hordaland og 

EARLALL i Brussel. Vi har videreført vårt gode samarbeid med EARLALL i 2019. Vi samarbeidet 

blant annet om et machmaking-arrangement og en workshop under EWRC. 

Både CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) der alle våre tre medlemsfylker er 

medlem, og Euromontana der Sogn og Fjordane er medlem, er eksempler på organisasjoner der 

det er regionen selv som deltar, men der VNB følger opp og tilrettelegger når det er naturlig og 

nødvendig. VNB fungerer slik som en støttefunksjon når det er tjenlig. Det kan være ved å delta 

på møter på vegne av medlemmene, eller ved å sende faglige oppdateringer og rapporter til de 

som deltar i arbeidsgrupper i disse organisasjonene.   
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Døråpner og lyttepost 

Møte med statssekretærer 

Kontoret blir jevnlig invitert med på møter med politisk ledelse når disse kommer til Brussel for å 

delta på møter, herunder representanter fra departementene, statssekretærer og politikere. De 

er ofte interesserte i å få innspill fra aktører som jobber med deres fagfelt i Brussel, og hvordan 

regionene arbeider internasjonalt. Dette er en ypperlig anledning til å løfte regionens utfordringer 

og styrker på nasjonalt nivå, og samtidig vise hvilken rolle det europeiske nivået har for de ulike 

fagområdene. Det gir en sjelden mulighet til å formidle direkte til regjeringen og departementene 

de utfordringer og styrker Vest-Norge har på det europeiske plan, og hvordan vi ønsker at 

regjeringen skal legge til rette for internasjonalt arbeid og sektorvis satsing i regionen. Kontoret 

opplever at representantene er lydhøre og interesserte i utfordringer og ønsker regionen har.  

De vi har møtt i 2019 er: 

Statssekretær Sveinung Rotevatn, Klima- og miljødepartementet, inviterte til innspillsmøte 19. 

desember i forbindelse med sitt besøk til Brussel for å delta på møte om kjemikaliepolitikk i 

Brussel. På agendaen stod de viktigste prioriteringene på miljø, klimaavtalen med EU og 

klimatoppmøte/COP25, samt gjensidig informasjon om EUs "European Green Deal". 

Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen, Nærings- og fiskeridepartementet, var i Brussel 13.-

14. juni i forbindelse med i ESA og EFTA-domstolens konferanse om 25 år med EØS-avtalen. 

EU-delegasjonen inviterte norske aktører til en innspillsmiddag 13. juni sammen med 

statssekretæren. Aktuelle diskusjonspunkt for middagen var EU-programmer for perioden 2021-

2027 og prioriteringer for videreutvikling av det indre marked etter 2019. 

 

F.v: Andreas Aksnes Karmhus, Trøndelags Europakontor; Emmelie Odberg Rosengren, NHO Brussel; 
Daniel Bjarmann-Simonsen, statssekretær NFD; Rolf Einar Fife, Ambassadør ved EU-delegasjonen; Merete 
Mikkelsen, Vest-Norges Brusselkontor; og Torjus Kleiven Kandal, Nord-Norges Europakontor. 
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Statssekretær Allan Ellingsen, Samferdselsdepartementet, inviterte regionkontorene i Brussel til 

innspillsmøte om transport 25. september. Han var i Brussel for å delta på AVEREs konferanse 

«Electric Vehicles Are Here: What Now?» samme dag. Kontoret innhentet innspill fra alle tre 

fylkeskommunene i forkant og la synspunktene frem for statssekretæren. Innspillene vi 

videreformidlet tok for seg blant annet regionens utfordringer innen alternative fornybare drivstoff 

og utvikling av miljøteknologi, særlig innenfor maritime næringer. 

 

Innspillsmøte med statssekretær Allan Ellingsen, Samferdselsdepartementet. Her får statssekretæren (t.v.) 

innspill fra Torjus Kleiven Kandal, Nord-Norges Europakontor. 

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. VNB deltar jevnlig på disse møtene og viser frem relevante deler 

av vårt arbeid og presenterer regionens synspunkter. 

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 aktivt både i innhenting av informasjon og 

innspill til norske myndigheter, på bestilling fra og i samråd med våre medlemmer. Vi har fulgt 

EUs arbeid med utviklingen av innholdet i de ulike programmene, og samtidig holdt en oversikt 

over hvordan norske aktører og myndigheter posisjonerer seg for norsk deltagelse.  
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Det norske forskningsmiljøet i Brussel 

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

Kunnskapskontoret/NorCore og 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, samt 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 tatt imot noen på langvarige hospitantopphold i løpet av 2019. Likevel har våre medlemmer 

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

representanter fra HVL, Hordaland fylkeskommune, Austevoll kommune, Haram vidaregåande 

skule og Sogn og Fjordane fylkeskommune. 

 

F.v.: Håkon Øyan Skog, praktikant fra UiB ved Austevoll kommune; John Tveit, Austevoll kommune; Kjetil 
Evjen, fagkoordinator UiB; Merete Mikkelsen, Vest-Norges Brusselkontor.   
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Informasjon og kompetanseheving til medlemmene 

Nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier 

Effektiv formidling av relevant informasjon til medlemmene og andre målgrupper på Vestlandet 

er en prioritert oppgave for VNB. Dette inkluderer å produsere nettbasert informasjon, skreddersy 

informasjon til medlemmene, og overvåke relevante politikkområder. 

I 2019 oppdaterte vi kontaktlistene våre slik at de samsvarer med politiske ledelse etter lokal- og 

regionalvalget og kommunesammenslåinger. Slik håper vi å få til en mer effektiv og direkte 

kommunikasjon med medlemmene fremover. 

 

Nettside 

Nettsiden til kontoret er vår fremste formidlingsflate, sammen med Facebook. Kontoret publiserer 

relevante artikler 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.  

Kontoret ønsker å publisere omtrent 4-5 artikler i måneden, med litt færre publiseringer på 

sommeren og ved juletider. I 2019 publiserte VNB 32 nyhetsartikler. 

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. 
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Nyhetsbrev 

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 2019 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. 

Sosiale medier 

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

Facebook har vi en jevn økning i antall følgere, med 759 følgere ved inngangen til 2019 og 869 ved 

utgangen av 2019. Facebook-siden er vår primære formidlingsplattform og blir brukt til å dele artikler 

fra kontorets nettside, og 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. I løpet av 2019 har vi delt flere 

saker på Facebook og hatt et mål om å bli mer synlige ved å publisere 3-5 poster per uke. 

Twitter-kontoen har hatt rundt 260 følgere i 2019. Denne 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. 

 

Bymiljøetaten i Bergen kommune får omvisning av Brussel kommune i miljøgaten i Brussel sentrum. 
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Studieturer er en av de mest synlige tjenestene kontoret leverer til våre medlemmer og andre 

relevante grupper fra Vest-Norge. Kontoret prioriterer derfor også i 2019 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. Kontoret vurderer ressursene vi bruker og tilpasser 

studieturer etter hvem som kommer. Politisk og administrativ ledelse, samt andre representanter 

fra våre medlemmer blir høyt prioritert. Kontoret vurderer øvrige henvendelser etter ledig kapasitet 

og merverdi for regionen. 

VNB har i 2019 hatt 179 besøkende fordelt på 15 besøksgrupper som har fått spesialtilpassede 

kompetansehevingsprogram, enten helt eller delvis organisert av kontoret. 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.  

Hvert år arrangerer vi normalt et lynkurs i EU og EØS sammen med de norske regionkontorene 

og KS i Brussel. Dette kurset er spesielt rettet mot folkevalgte og ledere i kommuner og 

fylkeskommuner. I 2019 valgte vi å ikke avholde lynkurs på grunn av regional- og lokalvalg samme 

høst. Kurset ble flyttet til mars 2020. 

Totalt sett har VNB nådd ut til og vært i kontakt med i over 600 personer gjennom 

foredragsvirksomhet, studieturer og arrangement i løpet av 2019. Se fullstendig oversikt over hvilke 

studiebesøk og arrangement vi har arrangert i vedlegget. 

 

Norskehavsrådet på studietur til Brussel og Belgia, samorganisert av Vest-Norges Brusselkontor og Nord-
Norges Europakontor. Her i Antwerpen havn, som ligger langt fremme på bruk av fornybar energi og 
miljøvennlige løsninger. 
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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.  

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 ønsker å jobbe mest mulig basert på direkte henvendelser, og dette har det vært gode 

muligheter for i 2019. Vi opplever en økt etterspørsel med ulike omfang og dette inkluderer også 

utgreiinger og rapporter på konkrete temaer. 

Hydrogen og batteri 

Energi og klima har alltid stått høyt på agendaen for VNB. De siste årene har alternative, 

klimavennlige drivstoff i maritim næring fått økt fokus. Vi har jobbet med den europeiske 

dimensjonen av dette, ved å videreformidle EUs politikk og prioriteringer på dette området. For 

Vestlandet har hydrogen og batteriteknologi i flere år skilt seg ut som de viktigste teknologiene. 

På invitasjon fra Kommisjonen ble Hordaland og Sogn og Fjordane invitert inn i ei nyoppretta 

smart spesialiseringsplattform for regioner langt framme på batteriteknologi. Kontoret fungerte 

som et bindeledd og støtte for fylkeskommunen i prosessen og på møter i Brussel. 

 

F.v.: Tore Solheimslid, Hordaland fylkeskommune og Stein Kvalsund, Hub4Ocean er i Brussel for 
oppstartsmøte for EUs Hydrogenplattform. 
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Etter et møte i Brussel mellom kontoret, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Scotland Europa, 

ble kontoret gjort oppmerksom på at det i første halvår 2019 ville bli opprettet en ny smart 

spesialiserings-plattform for Hydrogen. Kontoret gjorde undersøkelser og videreformidlet 

informasjon og kontaktpunkter videre til fylkeskommunen. Etter at det ble klart at Hordaland og 

Sogn og Fjordane (fremtidige Vestland) ønsket å involvere seg i denne plattformen, har kontoret 

deltatt på møter, framskaffet informasjon og koblet regionen på relevant nettverk i Brussel. Dette 

arbeidet fortsetter inn i 2020.  

Utdanning og opplæring 

VNB har i 2019 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. Dette 

arbeidet vil ha fortsette med fokus på både politisk utvikling i EU og prosjektmuligheter. 

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. 

 

Deler av Internasjonalt kommunenettverk Vestland i Brussel på Erasmus+-matchmaking. 

Matchmaking – partnersøk til prosjekt 

Matchmaking er en tjeneste kontoret kan levere for våre medlemmer. Slike arrangement er en god 

mulighet for å finne partnere til EU-prosjekter og utveksle erfaringer med andre regioner i Europa. 
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I samarbeid med EARLALL, en regional nettverksorganisasjon for livslang læring, satte vi på kort 

tid i stand et matchmaking-arrangement for det Internasjonale kommunenettverket i Hordaland 

(med aktører fra hele kommende Vestland). Under matchmakingen presenterte fem kommuner 

fra Internasjonalt kommunenettverk hvert sitt Erasmus+-prosjekt om internasjonale initiativer for 

regional og lokal utvikling innenfor utdanning, læring og ungdom, med mål om å finne gode 

partnere for videre prosjektsamarbeid. Oppmøtet på dagen var godt, og både de involverte 

kommunene og arrangørene lærte mye om partnersøk og prosjektpresentasjoner.  

Samarbeidet mellom Hordaland fylkeskommune, EARLALL og Vest-Norges Brusselkontor var 

svært godt og viser viktigheten av godt samarbeid når mye skal skje på kort tid. Det viser også 

verdien av et godt nettverk i Brussel, både for fylkeskommunen og for oss på kontoret. 

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 med suksess 

videreformidlet partnersøk fra HVL i vårt nettverk i Europa og Brussel.  

 

Bergen smartby 

Bergen kommune vurderte å søke på Smartby-status gjennom EU sin Horisont 2020-utlysning i 

som ble publisert 2018. I løpet av 2019 har kontoret møtt ulike aktører som jobbet med satsingen, 

og bistått Bergen kommune med informasjon og partnersøk til interessenter hjemme i regionen. 

Vi formidlet interesse fra andre regioner og andre tips om aktører som kunne tilby 

støttefunksjoner, som ble godt mottatt hjemme. Bergen kommune bestemte seg for å ikke sende 

inn søknad til denne utlysningen. 

Wifi4EU  

I 2019 fortsatte Europakommisjonen initiativet WiFi4EU, som deler ut 15 000 euro til installasjon 

av brebånd i offentlige rom som skal være gratis å bruke. VNB sendte også denne gangen ut 

informasjonsskriv til alle våre medlemmer med informasjon om videreføringen av initiativet i 2019. 

Informasjonen inkluderte hvem som kunne delta og hvordan man søkte. Vi svarte også på 

henvendelser som kom inn til oss om initiativet. Dette resulterte i at ytterligere fire av våre 

medlemskommuner kom gjennom nåløyet, som gjør at totalt åtte av våre medlemskommuner nå 

har fått tilskudd. Siste runde i denne ordningen er ventet første halvår 2020.   
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Arbeidsmiljømessige forhold 

Arbeidsmiljøet er godt og sykefraværet siste år er svært lavt. 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 

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 prøver også å ta tog 

istedenfor fly der dette er mulig. Kontoret legger reiser til Norge til samme tid som andre 

møteplasser i regionen der det er hensiktsmessig for kontoret å delta, for eksempel større 

konferanser. Kontoret legger også opp til å møte flest mulig i den perioden vi tilbringer i Norge. 

slik unngår vi å reise mye opp og ned mellom Norge og Belgia. 

 

God stemning blant de ansatte på kontoret. F.v.: Rebecca Lirhus Horten, Jorunn Kristina Skodje og Merete 
Mikkelsen. 
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Studentpraktikantordningen 

Kontoret har hatt to studentpraktikanter i 2019. For VNB er studentpraktikanten ikke bare ekstra 

mannskap på kontoret, men også en god måte å føre både kunnskap om EU og om kontoret 

tilbake Vestlandet på.  

Vårens praktikant, Karoline Hannisdal, var på kontoret fra 1. februar til 14. juni. Høstens 

praktikanter var Marte Christophersen Haugen, som var på kontoret fra 1. september til 19. 

desember. Hannisdal og Haugen ble tatt inn gjennom samarbeidsavtalen om praksis som VNB 

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

På høsten hadde kontoret også en lærling, Rebecca Lirhus Horten, fra 23. september til 1. 

november. Hun arbeidet ved kontoret som en del av læringslinetiden sin i reiselivsbedriften Flåm 

AS.  

Karoline Hannisdal  Marte Christophersen Haugen  Rebecca Lirhus Horten  
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Årsregnskap 2019 

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 underskudd på 85 573 kroner Underskuddet dekkes inn av 

selskapets egenkapital, som etter det er på kroner 837 452 per 31.12.2019.  inklusiv en 

aksjekapital på 100 000 kroner.  

Kontoret har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2019. 

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

Brusselkontor AS. 

 

 

31. desember 2019 

Bergen,  19. juni 2020 

 

 

          

          

Roger Valhammer   Jon Aasen   Åshild Kjelsnes 

Styreleder   Styremedlem   Styremedlem 

          

Anne Gine Hestetun   Berit Rokne    Kjartan Longva 

Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

     

   Merete Mikkelsen     

   Direktør/daglig leder    
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Aktivitetsoversikt 2019 

Dato Større arrangement i regi av VNB Antall deltakere 

07.10 
European Week of Regions and Cities  
RegioNor introduksjonsseminar 

100 

08.10 

European Week of Regions and Cities  
Green regions for a greener Europe: “Regional and local 
involvement for a green transition” 

60 

08.10 
Erasmus+ matchmaking for Internasjonalt kommunenettverk i 
Hordaland + Sogn og Fjordane 

30 

  190 
 

Dato Kompetanseheving/studiebesøk i Brussel i regi av VNB Antall deltakere 

14.01 Sogndal næring og Sogndal IL 3 

11.-12.02 Samarbeidsrådet for Sunnhordland 16 

13.-14.02 Norskehavsrådet 13 

06.-08.03 Austevoll kommune og Universitetet i Bergen 3 

10.-12.04 HVL internasjonal avdeling på studietur til Brussel 9 

25.-26.04 
Haram vidaregåande skule og opplæringssjef, Møre og Romsdal 
fylkeskommune 3 

09.05 Traineer fra Framtidsfylket 26 

26.06 Bymiljøetaten Bergen kommune 9 

27.09 Arbeids og inkluderingsbedriftene Vest 21 

01.10 Husbanken Vest 30 

08.10 
Leiargruppa i Næring og innovasjonsavdelinga,  
Vestland fylkeskommune 8 

04.11 Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen 13 

14.10 Bergen kommune, Plan- og bygningsetaten 10 

25.11 Øygarden, Formannskap og rådmann med stab 10 

09.-11.12 Haram vidaregåande skule, elevar og rektor 5 

  179 
 

Dato Foredrag/innlegg fra VNB Ca. antall deltakere 

18.03 
Merete holder foredrag for utdanningsaktører i Voss, sammen 
med Hordaland fylkeskommune 40 

20.03 Merete foreleser for studenter ved UiB om regional integrasjon 30 

20.03 Merete holder kurs om EU/VNB for HVL-ansatte 12 

22.03 
Jorunn holder innlegg om VNB/EWRC på Internasjonalt 
kommunenettverk Hordaland 10 

07.05 Merete holder foredrag på Næringsdagane i Førde 100 

22.05 
Merete holder innlegg om kontoret for NTNUs 
innovasjonsledere 20 

13.06 Merete holder innlegg for HelseBergen 20 

30.10 Jorunn holder innlegg om regionkontorene i Brussel for 
studenter ved OsloMet 15 

28.11 Merete holder innlegg om praktikantordningen på UiB 30 

14.11 Infomøte om VNB for ansatte ved HVL 20 

  297 
 


