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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 2020 for Vest-Norges Brusselkontor AS. 

Visjon og målsetting 

Selskapets formål er å formidle tjenester til, og på vegne av, medlemmene av Foreningen Vest-

Norges Brusselkontor. 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. 

Selskapet har ikke erverv til 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 2020 er på kroner 4,42 per 

innbygger for kommuner, og kroner 2,2 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 

Vest-Norges Brusselkontor (VNB) skal ha en aktiv tilstedeværelse i Brussel, men vektlegger også 

medlemsbesøk og deltakelse på sentrale arenaer i regionen. I et år som har vært preget av 

nedstenging lokalt og internasjonalt, har det vært færre muligheter for fysiske møter. I likhet med 

mange andre virksomheter har VNB måttet tenke nytt rundt tjenestene de leverer.  

EU har også måttet tenke nytt i 2020. Covid-19 har satt det europeiske samarbeidet på helt nye 

og andre prøver enn de som man hadde fra før, som for eksempel Brexit og uenighet om 

langtidsbudsjettet. Da pandemien var et faktum måtte EU i første omgang sikre medisinsk utstyr 

og samordne reguleringer relatert til smittesituasjonen. Arbeidet besto deretter i å sikre utvikling 

av vaksiner, og så avtaler om innkjøp av disse. Noe som også var svært viktig for Norge. 

 

Lansering av European Green Deal.Foto: European Commission 2019 

Europakommisjonen avsluttet 2019 med å lansere nye ambisiøse mål for sitt arbeid, ikke minst 

med tanke på grønn omstilling gjennom EUs Green Deal. Mange fryktet at Covid-19 ville forsinke 

alle de spesifikke sektorstrategiene som var planlagt for 2020, men her skjedde heller det 

motsatte. Kommisjonen klarte med kun noen mindre forsinkelser å levere alle planlagte Green 

Deal-strategier. EU har dermed vist evne til å gå videre med viktig politikkutvikling samtidig som 

de skulle håndtere en pandemi, samt sikre en gjenreising av økonomien etter Covid-19. 

Pandemien har gjort oss enda mer bevisst på sammenhengen mellom menneskelig påvirkning 

på naturen og spredning av nye sykdommer. Det har også minnet oss på hvor viktig det er å 

ivareta biologisk mangfold av hensyn til helse. VNB har videreformidlet mye aktuelt stoff fra EU 

som berører viktige satsinger i vår egen region, som sirkulærøkonomi, biodiversitet, bærekraftig 

landbruk, hydrogen, offshore fornybar energi, kompetanseutvikling og industri. Dette føyer seg 

godt inn i omstillingsarbeidet som foregår i regionen, med en rekke fremtidsrettede grønne 

satsinger.  

https://www.west-norway.no/reduce-reuse-recylce-eu-har-lansert-konkret-handlingsplan-for-sirkulaerokonomi/
https://www.west-norway.no/strategi-for-naturmangfald-og-jordbruk/
https://www.west-norway.no/strategi-for-naturmangfald-og-jordbruk/
https://www.west-norway.no/strategi-for-naturmangfald-og-jordbruk/
https://www.west-norway.no/strategi-for-sektorintegrering-og-hydrogen/
https://www.west-norway.no/offshore-energi/
https://www.west-norway.no/european-skills-agenda-2020/
https://www.west-norway.no/kommisjonen-har-oppdatert-industristrategien/?fbclid=IwAR3kmDAQ0yO645zeuUpaLkCZbyg4aex61V8Af1M3R1yL7DmfZ4O1Db5ZofI
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Hydrogen har også dette året vært sentralt i kontorets arbeid. Dette er et godt eksempel på et 

område der regionens ambisjoner gjør EUs planer ekstra interessante og relevante. Enkelte EU-

initiativ forutsetter at norske nasjonale myndigheter velger å slutte seg til de europeiske 

satsingene og arbeidsmåtene. Det var derfor svært gledelig at den norske regjeringen gikk inn for 

at Norge skal delta i IPCEI Hydrogen, som åpner for store hydrogenprosjekt som har europeisk 

viktighet. VNB har lenge vært opptatt av IPCEI, og vært talerør for at denne ordningen burde 

være en del av den norske satsingen på hydrogen.  

Vi registrerer at VNB har vært flittig brukt som innleggsholder og bidragsyter på andre måter også 

dette året. Spesielt gledelig er det å se at kontoret har blitt inkludert i sentrale tverrfaglige fora hos 

medlemsorganisasjonene. Tilrettelegging for internasjonalt arbeid skjer som kjent i planleggings-

fasene, og der har også VNB blitt invitert inn for å delta med innspill og medvirkning i pågående 

planprosesser  

Belgia har hatt flere og strengere tiltak på grunn av covid-19 situasjonen. Tiltakene har også gått 

over mye lengre tid enn det som var tilfelle i Norge. Dette har vært en spesiell situasjon, men vi i 

VNBs styre er glade for at de ansatte har håndtert dette på en så god måte. Vi tenker da både på 

nytenkning rundt VNBs tjenester, men også måten de ansatte har stått i en utfordrende situasjon 

på et mer personlig plan. Vi vil rette en spesiell takk til avtroppende Europarådgiver, Jorunn 

Kristina Skodje, for den solide innsatsen hun har gjort for kontoret, med kunnskap og effektivitet 

som sitt varemerke.     

Dette spesielle året har vist viktigheten av godt internasjonalt samarbeid. Store kriser rammer 

uavhengig av landegrenser, og kan også kun løses i samarbeid med andre land. Også i tiden 

etter pandemien vil dette samarbeidet kunne gi vår region verdifulle ressurser. Vi vet at VNB vil 

være sentrale i dette arbeidet fremover. 

Fra direktøren 

Mye av EUs arbeid og planer handler om å 

skape samfunnsendring. Akkurat nå er det 

Green Deal som driver frem en rekke 

handlingsplaner på dette feltet. Vi ser at EUs 

grønne giv, som den heter på norsk, 

gjennomsyrer alt EU gjør. Det gjelder også de 

nye EU-programmene der internasjonale 

prosjekt skal bidra til å nå målene for EUs 

Green Deal. Vest-Norge er en ambisiøs og 

fremtidsrettet region med klare planer for 

innovasjon og samfunnsutvikling. I vårt arbeid gjør vi alt vi kan for at våre medlemmer kan være 

en del av EUs fremtidsprosjekt, gjennom blant annet politisk medvirkning og internasjonalt 

prosjektsamarbeid. Endring er altså på mange måter integrert i VNBs arbeid.  
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VNB endrer og tilpasser stadig sine tjenester til nye behov. De spesialtilpassede studieturene til 

Brussel har derimot vært et svært stabilt element i våre tilbud siden starten. For første gang var 

det i 2020 ikke lenger mulig for delegasjoner fra regionen å reise til EU-hovedstaden. Vi rakk 

akkurat å ta imot flere grupper fra regionen, samt en hospitant, før Covid-19 førte til 

nedstengingen både i Belgia og i Norge. Hvem hadde trodd at en pandemi kunne forandre 

arbeidet, hverdagen og samfunnet rundt oss nærmest fra én dag til en annen? Europarådgiver 

og direktør hadde nettopp gjennomført en omfattende rundreise i begge medlemsfylkene i februar 

og mars. Den ble fulgt av flere måneder med hjemmekontor, i tillegg til svært mange og langvarige 

begrensninger for både sosial kontakt og bevegelsesfrihet. Først i mai ble det noen få lettelser på 

enkelte tiltak og en bedre smittesituasjon, men høsten ble på nytt en periode med svært strenge 

restriksjoner på grunn av høye smittetall.  

Det viktigste da nedstengningen var et faktum i mars 2020, var å sikre de ansattes helse og 

trygghet. Vi ble enige med vår utmerkede praktikant Anders Århus Fjelstad og UiB, om at det var 

sikrest å returnere til Norge. Deretter var det fokus på å tilpasse seg en helt ny arbeidssituasjon 

med hjemmekontor for Europarådgiver Jorunn Kristina Skodje og direktør i Brussel, og Århus 

Fjeldstad i Bergensområdet. Jeg ønsker å rose både Jorunn og Anders for at de begge tok nye 

utfordringer på strak arm, og jobbet utrettelig videre til tross for at vi var midt i en helt spesiell 

situasjon.   

Det tok ikke lang tid før vi i staben begynte å tenke på hvilke endringer som måtte til for å kunne 

levere tjenester til våre medlemmer i en pandemi. Vi ønsket å fokusere på hvordan vi kunne snu 

utfordringen til noe positivt i arbeidet vårt. VNB har produsert et økt antall rapporter, holdt en rekke 

innlegg og foredrag på digitale arenaer i regionen og sist, men ikke minst har vi organisert webinar 

med stor oppslutning. På mange måter har vi kommet nærmere regionen, fordi vi kunne 

inkluderes på en naturlig måte i mange flere fora enn det som er mulig når vi må reise fysisk fra 

Brussel til Vestlandet.  

Høsten 2020 ble det også klart at vår dyktige Europarådgiver hadde fått ny jobb i Norge. Ordinær 

oppsigelsestid ble gjennomført med fullt fokus på VNB. Dette ga god nok tid til «hand over» og til 

å lage en god plan for rekruttering av ny medarbeider. Det er ingen som ønsker å miste gode 

medarbeidere, men når prosessen er åpen og med tid til å organisere arbeidet, er dette til stor 

hjelp.   
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Dette året har stått i endringens tegn på svært mange områder for Vest-Norges Brusselkontor. 

Jeg håper at VNB har klart å vise en stor endringsvilje, ved å skape nye muligheter. Jeg ønsker 

å takke min utmerkede kollega, Jorunn Kristina Skodje for den solide jobben hun har gjort for 

VNB i tre år. Hennes varemerke er effektivitet, kunnskap og godt humør. Ikke minst vil jeg takke 

for at hun også under pandemien med sin positive innstilling har gjort det lett for meg å lede 

kontoret. Dette har også vært et år der mangeårige styremedlemmer har gått ut av styret. Jeg 

ønsker å takke både avtroppende og påtroppende styremedlemmer for støtte og godt samarbeid.  

Pandemien har fortsatt å prege hverdagen også i 2021. Vi har siden 1.2.2021 hatt vår nye 

Europarådgiver, Anna Lygre Solvang med på laget. Med sin erfaring fra Brussel og regionalt 

arbeid er dette et flott tilskudd til VNB i det videre arbeidet for regionen i tiden som kommer.   

Styresammensetning og -møter i 2020 
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. En spesiell takk går til det 

avtroppende styrets, der flere av medlemmene har vært med i styret i en årrekke. 

Styret i Vest-Norges Brusselkontor AS hadde møter følgende datoer i 2020: 23. april. 19. juni. 29. 

oktober og 18. desember.  

Styret for Vest-Norges Brusselkontor AS hadde følgende sammensetning fram til 

generalforsamlingen 26. juni 2020: 

Styremedlem Personlig vara 

1. Roger Valhammer, Bergen kommune, leder Hilde Onarheim, Bergen kommune 

2. Jon Aasen, Møre og Romsdal fylkeskommune Charles Tøsse, Møre og Romsdal fylke 

3. Åshild Kjelsnes, Vestland fylke Jenny Følling, Vestland fylke 

4. Anne Gine Hestetun, Vestland fylke Pål Kårbø, Vestland fylke 

5. Berit Rokne, HVL Gro Anita Fonnes Flaten, HVL (målgr. forsking) 

6. Kjartan Longva, Botnaneset Industriselskap Agnes Gundersen, Møreforsking (målgr. næring) 

Styret for Vest-Norges Brusselkontor AS hadde følgende sammensetning etter 

generalforsamlingen 26. juni 2020: 

Styremedlem Personlig vara 

1. Roger Valhammer, Bergen kommune, leder Harald Victor Hove, Bergen kommune 

2. Gro Anita Fonnes Flaten, HVL, nestleder Berit Rokne, HVL 

3. Per Vidar Kjølmoen, Møre og Romsdal fylke Falk Daniel Øveraas, Møre og Romsdal fylke 

4. Øyvind Strømmen, Vestland fylke Agnes Hoshovde Bernes 

5. June Vibeke Knudtsen Indrevik, Vestland fylke Martine Barholm, Vestland fylke 

6. Eva Aurdal, Ålesund kommune Vebjørn Krogsæter, Ålesund kommune 

7. Petter Sortland, Høyanger kommune Olve Grotle, Sunnfjord kommune 

Generalforsamlingen i Vest-Norges Brusselkontor AS ble avholdt 26. juni 2020 på Teams. Det 

var svært godt oppmøte. Generalforsamlingen godkjente regnskapet for 2019 og årsberetningen 

2019 for VNB AS i henhold til vedtektene. EUs grønne giv (Green Deal) ble også presentert under 

generalforsamlingen, og denne innføringen ble etterfulgt av en engasjert og interessant diskusjon. 
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Medlemmer 
Vest-Norges Brusselkontor hadde 18 medlemmer per 1. januar 2020. Av disse var det to 

fylkeskommuner, femten kommuner og én utdanningsinstitusjon: 
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Tilfang av medlemmer 

Vest-Norges Brusselkontor har siden oppstarten 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. 

Kommune- og fylkessammenslåingen førte til at flere av våre medlemmer ble slått sammen fra 1. 

januar 2020, og at noen av våre medlemskommuner ble slått sammen med kommuner som ikke var 

medlem. Det er gledelig å se at medlemskapene blir videreført i de nye storkommunene, og at vi 

dermed dekker en enda større del av regionen. Det har også resultert i at den nye kommunen har fått 

et mer aktivt forhold til medlemskapet.  

Fra 1. januar 2020 fikk Foreningen VNB følgende nye medlemmer:  

• Stranda kommune, nytt medlem. 

• Sunnfjord kommune. Består av de tidligere kommunene Førde, Jølster, Gaular og 

Naustdal. Samtlige var allerede medlem av kontoret. 

• Sogndal kommune. Består av de tidligere kommunene Balestrand, Leikanger og 

Sogndal, som alle var medlemmer i VNB. 

• Den nye storkommunen Ålesund, som består av de tidligere kommunene Ålesund, 

Skodje, Sandøy Ørskog og Haram. Sistnevnte var medlem av kontoret før 

sammenslåingen. 

• Den nye storkommunen Øygarden, som erstattet de tre kommunene Fjell, Sund og 

Øygarden. Gamle Øygarden kommune var medlem av kontoret før sammenslåingen 

• Vestland fylkeskommune. Både Hordaland og Sogn og Fjordane var medlem av kontoret 

fra før. 

Organiseringen av Vest-Norges Brusselkontor 

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

skatteforhold for 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 

kun gjelde fylkeskommuner, kommuner og utdanningsinstitusjoner. Dette betyr derimot ikke at 

samarbeid med andre aktører som har en samfunnsutviklerrolle skal opphøre, men at man ikke 

har disse inne som betalende medlemmer i Foreningen. 
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I 2020 ble styret i første halvår løpende informert om de ulike administrative prosessene, men det 

ble ikke arbeidet aktivt videre med alternative organisasjonsformer. Det ble anbefalt at det nye 

styret skulle ta denne diskusjonen videre fra høsten 2020. Styret har jobbet videre med saken i 

høstsemesteret, og da spesielt med tanke på skatteplikt for ansatte. Dette ble aktualisert i 

forbindelse med rekruttering av ny Europarådgiver, der både administrasjon og styre er opptatt 

av å finne gode og fremtidsrettede administrative løsninger. Styret fortsetter med dette arbeidet i 

2021.  

Kontakt og samarbeid med medlemmene 

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

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

fylkeskontakter fra administrasjonen i de respektive fylkene, som vi i en årrekke har hatt digitale 

møter med 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: 

• Vestland fylkeskommune: Katharine Louise Clarke og Lars Hustveit 

• Møre og Romsdal fylkeskommune: Birgit Aarønæs og Cecilia Lillthors (frem til juni 

2020).  

Fra høsten 2020 fikk vi også inn ytterligere faste kontaktpersoner i disse møtene, som 

representerer to av våre største medlemmer: 

• Høgskulen på Vestlandet: Einar Stokke og Terje Gravdal 

• Bergen kommune: Stine Mari Leirdal Nytun 

Vi har også hatt en rekke digitale møter med øvrige representanter fra medlemmene våre 

gjennom året. Dette har inkludert møter med politikere og administrasjon, og det er spesielt 

gledelig når det lages plass til VNB på kommunestyrenes agenda. 

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 gjennom sin 

tilstedeværelse i regionen. Dette skjer i ulike former, som 

for eksempel medlemsbesøk og deltakelse på viktige 

møteplasser og i 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.  
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Denne typen arbeid har ikke latt seg gjøre i store deler av 2020 på grunn av reiserestriksjoner. 

Kontoret fikk imidlertid mulighet til å besøke både Fremtidslaben i Ålesund, NTNU Ålesund, Ålesund 

kommune, og Møre og Romsdal fylkeskommune i løpet av reiser til regionen i februar og i mars. I 

mars rakk vi også akkurat å delta på Vestlandskonferansen og avholde introkurs og møter med 

HVL. Vi hadde også møter med Bergen kommune og Vestland fylkeskommune i forbindelse med 

denne reisen.  

 

Til tross for at kontoret ikke har kunnet utføre besøk hos medlemmene resten av året, har vi holdt 

god kontakt via digitale møteflater. Det at mange både hjemme og i Brussel raskt gikk over til digitale 

møter, har gjort at VNB bare har vært et tastetrykk unna. Vi har dermed ikke vært lenger unna enn 

andre i regionen. Dette har vi utnyttet til det fulle, og gjennomført flere formelle og uformelle møter 

med representanter fra våre medlemmer gjennom året. Dette har resultert i at vi på VNB synes at 

vi har kommet enda tettere på flere av våre medlemmer enn tidligere.  Flere medlemmer har fått 

mer tilpassede, løpende oppdateringer fra oss, og innlegg i regionale forum der det har vært 

aktuelt.  

 

Denne måten å jobbe på er noe både vi på kontoret og medlemmene har måttet blitt vant til, og som 

kontoret tar med seg videre inn i 2021. Dette er også noe vi hadde som utgangspunkt da vi reviderte 

vårt arbeidsprogram for 2020 og utarbeidet arbeidsprogrammet for 2021. 

Arbeidet med kontorets målsettinger 

Vedtektene sier blant annet følgende: «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 ulike sammenhenger og i nettverkene 

som vi er en del av. 

Møte med representanter for Ålesund kommune. F.v: 
Astrid Jartrud Eidsvik, Anne Mette Liavaag, Turid 
Hanken, Jorunn Kristina Skodje, Merete Mikkelsen og 
Bente Glomset Vikhagen 

Bilde fra besøk på Offshore Simulator Center i 
Ålesund, sammen med gruppen som deltok på 

arrangement hos Fremtidslaben i Ålesund. 
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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. 

 

Pixabay/ Andras Barta 
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Synliggjøre regionen som samarbeidspartner 

En aktiv tilstedeværelse i Brussel er en 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. 

Ett 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.  

På grunn av pandemien og situasjonen i Belgia og i Brussel har det det ikke vært mulig å gjennomføre 

fysiske arrangementer. Vi har likevel opprettholdt god kontakt med nettverkene våre gjennom digitale 

møter og arrangementer.  

European Week of Regions and Cities 

VNB har vært en aktiv medarrangør i European Week of Cities and Regions (EWRC) helt siden 

2005, og vi har sammen med europeiske samarbeidspartnere hvert år organisert et seminar som 

en del av det offisielle EWRC-programmet. Hver høst tar vi vanligvis imot tilreisende vestlendinger 

som deltar på konferansen, og har et tilpasset program for våre medlemmer. I tillegg arrangerer 

vi et årlig introduksjonsseminar til regionuka, sammen med de andre norske regionkontorene i 

Brussel.  

Etter at arrangørene hadde vurdert en rekke 

ulike scenarier, landet man til slutt på å 

arrangere en digital versjon av EWRC i 2020.  

Introduksjonsseminaret for norske deltakere ble 

erstattet av, og kombinert med, en digital 

lynkursserie som gikk over fire mandager i 

ukene frem mot regionuka. Webinarserien ble 

arrangert i samarbeid med de andre norske 

regionkontorene og KS.  

 

 

VNB arrangerte også en digital workshop sammen 

med deler av vårt faste partnerskap, bestående av 

Normandie, Trøndelags Europakontor og Warmia-

Mazury. Tittelen på workshopen var «How can 

regions and cities deliver the European Green 

Deal», og opptaket er tilgjengelig her. 

Partnerskapets ambisjon var å skape en god arena 

for diskusjon av et viktig tema, og dette synes vi 

også at vi klarte. Deltakerne i panelet representerte 

ulike samfunnsaktører og organisasjoner, som alle 

har en rolle å spille i å virkeliggjøre ambisjonene i EUs 

grønne giv på lokalt nivå. 

Bak kulissene på Lynkurset 

Jorunn Kristina Skodje og Merete Mikkelsen 
koordinerer EWRC-arrangementet 

https://euregionsweek2020-video.eu/video/how-can-regions-and-cities-deliver-the-european-green-deal
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VNB og Stavangerregionens Europakontor 
etter et vel gjennomført digitalt lynkurs. 
F.v.: Merete Mikkelsen, Tora Margrethe 
Eide, Runa Mongstad, Edel Bertine Dirdal 
og Jorunn Kristina Skodje. 

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. 

På denne måten representerer vi kontoret 

og 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. Kontoret deltar normalt på en rekke konferanser, møter og seminarer som 

arrangeres i Brussel.  

VNB benytter seg spesielt av medlemskapet i ERRIN, et omfattende nettverk bestående av 250-

300 regionale representasjoner i Brussel. Blant disse finner vi de fem andre norske 

regionkontorene, som VNB har et godt samarbeid med. De norske regionkontorene spiller på 

hverandres nettverk og kunnskap, og særlig der vi følger ulike fagområder. I disse 

sammenhengene opprettes også mange viktige kontakter som kommer kontoret til gode i vårt 

arbeid for medlemmene.  

Vi kan konstatere at også nettverksarbeidet i Brussel fortsatt fungerer, men at dette har skjedd i 

andre former i 2020. EWRC-arrangementet som tidligere er beskrevet, er et godt eksempel på at 

det europeiske regionsamarbeidet fungerer også når kontakten kun er i digitale møteflater. 

Samarbeidet med de norske regionkontorene har også fungert meget godt, og har vært en viktig 

støtte for oss. Samarbeidet rundt lynkurset om EU/EØS som ble holdt i september og oktober var 

et konkret og vellykket eksempel på dette. De norske regionkontorene er enige om at samarbeidet 

gir merverdi, spesielt fordi vi alle er små organisasjoner. I tillegg er kollegene på de norske 

regionkontorene rådgivere for hverandre når det trengs i det daglige arbeidet. 
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Døråpner og lyttepost 
Ny programperiode for EU-programmer 

Arbeidet med å påvirke utformingen av de nye europeiske programmene har vært en del av VNBs 

arbeid de siste årene. I 2020 var arbeidet med programmene kommet så langt at det handlet mest 

om å følge med i de siste tautrekningene på europeisk nivå på det tematiske, men spesielt med 

hensyn til totalbudsjettet for programmene. Det har vært uenighet mellom de ulike EU-

institusjonene når det gjaldt budsjettene per program. I tillegg kommer den overordnede 

diskusjonen mellom medlemslandene, om EUs langtidsbudsjett og gjenreisningsmidler på grunn 

av pandemien. Det har vært viktig for VNB å informere godt om disse tingene, ettersom 

prosjektfinansieringen fra EU-programmene er svært viktig for regionen.   

Det har også vært viktig å se på innholdet for de enkelte EU-programmene ettersom dette ble 

tydeligere og mer komplett gjennom året. Det knyttet seg også stor spenning til hvilke program 

Norge skulle delta i. Her hadde vi og mange andre aktører jobbet for å synliggjøre verdien av å 

delta i noen spesifikke program. Regjeringen kunngjorde i 2020 den foreløpige listen over 

programmene som Norge ønsker å delta i. Den endelige listen ville bli klar først i starten av 2021, 

og det betyr at det også i 2020 var et lite mulighetsrom for påvirkning av disse valgene. 

Det norske forskningsmiljøet i Brussel 

Det norske nettverket for forskning, innovasjon og utdanning er koordinert og 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 2020. I tillegg til å være en arena for å innhente informasjon og spille inn 

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

norske miljøet, samt 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 samt at 

det fokuserer på viktige interesser for regionen. 

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 direkte til medlemmene, og overvåke relevante politikkområder. 

Pandemien har fått store konsekvenser for informasjonsarbeidet ved kontoret, på ulike måter. 

Informasjonsarbeid er en av de viktigste oppgavene til praktikanten ved VNB. Vårens praktikant 

jobbet fra hjemmekontor i Norge fra midten av mars. Det ble ikke avholdt ordinære seminar og 

informasjonsmøter i Brussel fra mars og ut året. Dette gjorde at informasjon i stor grad ble hentet 

fra offisielle kanaler og dokumenter som var tilgjengelige på nett. Heldigvis kom det i løpet av 
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2020 mye ny politikk med tilhørende informasjonsmateriell fra Kommisjonen under fanen til Green 

Deal. Dette gjorde at mye informasjon var tilgjengelig skriftlig, og gav kontoret mye å sette seg 

inn i. Vi sendte ut flere rapporter og holdt muntlige orienteringer om Kommisjonens nye politiske 

flaggskip, Green Deal, og de underliggende strategiene.  

Praktikanten fikk mye ansvar for å skrive nettsaker som gikk dypere ned i tematikk vi normalt ikke 

ville hatt kapasitet til å skrive om, eksempelvis hvordan fruktbønder i Norge og Europa ikke fikk 

tak i kvalifisert arbeidskraft på grunn av reiserestriksjoner. Et annet eksempel er utfordringer i 

samarbeidet mellom EU og Ungarn og Polen, knyttet til demokrati og rettsstaten i de to landene.  

Aktiviteten på nettsidene våre har i siste halvdel av 2020 båret preg av at kontoret ikke har hatt 

en praktikant. Derfor har både antall nyhetsbrev og antall artikler gått ned, og hvor frekvensen på 

saker som har blitt publisert på nett og i kalenderen har variert. Dette var noe kontoret var klar 

over da vi valgte å ikke ansette praktikant, og tok høyde for dette i revidert arbeidsplan for høsten 

2020. 

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. 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. 

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

sommeren og ved juletider. I 2020 publiserte VNB 37 nyhetsartikler, mot 43 i 2019. Tross i 

redusert arbeidskapasitet i siste halvår har altså kontoret klart å holde et høyt antall artikler i 2020.  

Nyhetsbrev 

VNB sender ut et månedlig nyhetsbrev, «Brusselnytt». Kontoret har som mål å sende ut rundt 10 

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

Det ble i 2020 sendt ut 9 nyhetsbrev.  

Nyhetsbrevet sendes til i overkant av 820 mottakere, og er åpent for alle som ønsker å abonnere 

ved å melde seg på via nettsiden vår. Nyhetsbrevet inneholder en kort tekst fra VNB med 

orientering om de viktigste sakene fra kontorets arbeid og fra hva som rører seg i EU. I tillegg 

kommer artikler fra nettsiden vår, utvalgte arrangement, og en «les mer»-seksjon med lenker til 
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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 hatt en jevn økning i antall følgere det siste året, med 869 følgere ved inngangen 

til 2020 og 902 ved utgangen av 2020. Facebook-siden er vår primære formidlingsplattform. Den 

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 2020 har vi hatt mål om å bli mer synlige ved å dele flere saker på Facebook. Vi har hatt 

et mål om å publisere 3-5 poster per uke. Dette har vi fått til i løpet av våren, og også i perioder på 

høsten.  

 

Twitter-kontoen har hatt rundt 286 følgere i 2020. 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 til å holde et 

øye med hva som skjer hos våre samarbeidsaktører og i EU-institusjonene. Kontoret har også en 

LinkedIn-konto. Den har i hovedsak blitt brukt til å dele informasjon om relevante arrangementer, 

samt utlysningen av stillingen som ny Europarådgiver. Innen utgangen av året hadde kontoret 75 

følgere på LinkedIn. Vi ser at bruken av LinkedIn øker og endres, og det kan være aktuelt også 

for VNB å bruke denne kanalen mer aktivt fremover.  

Rapporter og notater  

Kontoret ønsker å levere jevnlige skriftlige rapporter og utgreiinger på relevante områder, enten 

på eget initiativ eller på bestilling. I 2020 har vi sendt ut følgende rapporter: 

• Grean Deal – EUs vekststrategi 
• Naturmangfald – Bestilling fra Bergen kommune, men også delt med andre medlemmer 

• Hydrogenalliansen og Hydrogen i Grean Deal 

• Hydrogenatrategien og strategi for sektorintegrering 

• Clean Shipping – Oppdatering mai 2020 

• Statsstøtteregelverket 

• Covid-19 
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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. 

 

VNB har bidratt med en rekke innlegg i 2020, hovedsakelig om kontoret, Green Deal og hydrogen. 

Disse inkluderer blant annet: 

• HVL introduksjonskurs til EU, EUs programmer og Norges forhold til EU 

• Avdelingsseminar Vestland fylkeskommune 

• Avdelingsseminar Møre og Romsdal fylkeskommune 

• Stranda kommunestyre 

• Møte med styringsgruppen i Region Ålesund: ordførere/kommunedirektører Ålesund, 

Giske og Sula 

• Den internasjonale hydrogenkonferansen i Florø 

• HVLs lederfrokost 

• Regional lansering av Horisont Europa - Vestland 

• Møte og kurs organisert av Framtidslaben i Ålesund 

• BKKs konsernledelses studietur til Brussel 

• Foredrag for studenter ved Samfunnsøkonomi UiB 

Studiebesøk 

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

relevante grupper fra Vest-Norge. Vi hadde i 2020 planer om å fortsette det gode tilbudet vårt 

med skreddersydde opplegg for grupper fra våre medlemmer, men de fleste aktivitetene måtte 

avlyses grunnet reiserestriksjoner. Blant de som vi hadde rukket å planlegge å ta imot Brussel, 

var ledergruppen fra HVL, hospitant fra Bergen kommune, Trainee Vest/Næringsforeningen 

Bergen og Fagerlia vgs. Hospitanten fra Bergen kommune fikk gjennomført deler av sitt opphold, 

og noen enkeltrepresentanter fra HVL fikk også besøkt kontoret. Resten av planene måtte 

avlyses. 

Hospitant 

Vi hadde i 2020 planer om å forbedre vår informasjon om hospitantordningen vi har på kontoret, 

og arbeide for å gjøre denne ordningen synlig og mer tilgjengelig for våre medlemmer. Det var 

også viktig å synliggjøre dette tilbudet for de nyopprettede kommunene og andre nye medlemmer. 

Dette inkluderte å utarbeide et nytt forberedelses- og velkomsthefte til hospitanter. Vi hadde også 

planer om å oppdatere informasjonen på nettsiden vår og sende ut informasjon til alle 

medlemmer. Dette arbeidet ble satt på vent da det ble klart at det ikke ville bli aktuelt å ta imot 

hospitanter i 2020 på grunn av pandemien. Dette arbeidet fortsetter inn i 2021. 
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I begynnelsen av mars 2020 tok kontoret imot en hospitant fra Bergen kommune, Ruth Rørvik. 

Hun skulle etter planen være på kontoret i to uker. På grunn av at Bergen kommune la ned 

restriksjoner for sine ansatte om å reise til utlandet, og at Norge stengte grensene 12. mars, ble 

hennes opphold forkortet. Vi fikk likevel utnyttet de få dagene Ruth var på kontoret, og fikk en god 

gjensidig orientering om våre aktiviteter og lagt grunnlag for videre samarbeid.  

Kontoret hadde også løpende dialog med HVL om at deres forskere og administrasjon kunne 

bruke lokalene våre når de var i Brussel i annet ærend. Dette ble blant annet benyttet i 

begynnelsen av mars. 

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 2020. Vi opplever en økt etterspørsel med ulike omfang og dette inkluderer også 

utgreiinger og rapporter på konkrete temaer. Vest-Norges Brusselkontor understreker at det er 

viktig at den internasjonale dimensjonen inkluderes i planer og strategier som regionen utvikler. 

Dette har vi sett mer og mer av i konkrete planprosesser det siste året. VNB har blitt invitert inn i 

arbeidsgrupper og på andre måter kommet med innspill i plandokument som var under utvikling i 

flere av våre medlemsorganisasjoner. Her er noen eksempler på dette:  

• Innspill til planprogram for Regional næringsplan, Vestland fylkeskommune 

• Regional plan for Innovasjon og næringsutvikling, medlem av arbeidsgruppa 

«Verktøykasse», Vestland fylkeskommune 

• Internasjonal handlingsplan, Bergen kommune 

Hydrogensamarbeid 

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, S3 Hydrogen Valleys. 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 har fortsatt gjennom 2020. S3 Hydrogen Valleys er en sentral del av det 

regionale samarbeidet på hydrogen, og plattformen har lagt til rette for viktige koblinger mot 
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regioner med samme ambisjoner på hydrogenfeltetpsom vår egen region . I februar ble de 

prosjektene som er blitt utarbeidet så langt, presentert i Paris. VNB deltok her sammen med 

Vestland fylkeskommunes representant i plattformen, Tore Olderskjær Solheimslid. VNB har 

deltatt som observatør i de nettbaserte møtene, og fungert som støttespiller til Vestland  

fylkeskommune når det har vært behov for dette.  

Det er også gjennom dette arbeidet at vi har blitt oppmerksom på viktigheten av IPCEI, Important 

Projects of Common European Interest.  Hensikten med denne ordningen er å understøtte 

utviklingen og markedsintroduksjonen av innovativ hydrogenteknologi.  I møter med andre norske 

aktører og den norske EU-delegasjonen, har VNB vektlagt at norske myndigheters prioriteringer 

er grunnleggende for at regionale aktører kan dra nytte av samme muligheter som regioner i 

Europa. Vi har også fokusert på informasjon om dette på våre nettsider og i vårt nyhetsbrev. 9. 

desember kom den gledelige nyheten om at Norge hadde valgt å bli en del av IPCEI Hydrogen. 

Enova har fått ansvaret for å forvalte den norske deltagelsen. Prosjekter støttes med nasjonale 

midler, men er unntatt vanlige regler for statsstøtte. Det åpner blant annet opp for økt støtte til 

førstegangsinvesteringer i industriell skala (First Industrial Deployment, FID). VNB sendte ut 

informasjon og fulgte opp dette gjennom sin faste kontaktliste i regionen på hydrogen.  

Utdanning og opplæring 

VNB har i 2020 som alltid fortsatt å jobbe med utdanning og opplæring, særlig yrkesfag, 

rekruttering og kompetansebehov for fremtidens arbeidsmarked. Vi har i 2020 svart på 

henvendelser og gitt informasjon til våre medlemmer om nytt rammeprogram for utdanning 

Erasmus+, Centres of Vocational Excellence (CoVe) og den nye Skills Agenda og Pact for Skills. 

Siden programmene er i en avslutningsfase har det ikke vært like mye prosjektfokus som i 

tidligere år. Vi fortsetter å informere om mulighetene i Erasmus+ og samarbeide med våre 

medlemmer, samt holde vedlike våre nettverk i Brussel. VNB la også til rette for 

avslutningskonferansen for et EU-prosjekt som hadde Vocational Training som viktig element. 

Her var Vestland fylkeskommune prosjektleder. 

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 er fast deltaker i nettverket, og blir invitert med 

inn for å informere om hvordan VNB kan være en medspiller for kommunene i det internasjonale 

arbeidet, samt for å gi innspill og råd om EU-prosjekt. VNB deltar også i møtene som observatør 

når det ikke har spesielle oppgaver. I nettverkets desembermøte holdt VNB innlegg om Green 

Deal, ettersom dette er et tema som blir aktuelt i de nye EU-programmene. 
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Et folketomt Brussel, med EU-
parlamentet i bakgrunnen. 

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.  

 

Dette året var også siste innspurt for Horisont 2020-programmet, før det nye forsknings- og 

innovasjonsprogrammet starter opp i 2021. Det ble høsten 2020 utlyst Horisont-midler innen en 

egen «Green Deal-utlysning» Her var Ålesund kommune svært interessert å komme inn i et 

prosjekt innen havsatsing og se dette i kombinasjon med andre eksisterende satsinger på digital 

tvilling. VNB ble spurt om å bistå i arbeidet med å finne frem til aktuelle prosjektsøknader som var 

under forberedelse, og samarbeidet aktivt med kommunen og Fremtidslaben om dette. 

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 

På slutten av 2020 takket vi av Jorunn etter nærmer tre år ved kontoret. Europaviteren fra Skodje 

har gjort en uvurderlig innsats for VNB, og har bidratt med effektivt arbeid, solid fagkunnskap, 

stort engasjement og ikke minst god stemning på kontoret.  

I 2020 har hverdagen i Brussel vært preget 

av en alvorlig smittesituasjon, og Belgia har 

vært blant de hardest rammede landene i 

Europa. Landet har i lengre perioder vært 

helt nedstengt, og med pålagt 

hjemmekontor. I tillegg var det store 

begrensninger for bevegelsesradiusen man 

kunne ha utendørs, og hvor mange 

mennesker man kunne møte ute. Samlinger 

i parker var også forbudt, og man kunne 

heller ikke sitte alene på en benk.  

Det har vært svært viktig for kontoret å ivareta de ansattes helse og sikkerhet på en god måte i 

denne situasjonen. I samråd med UiB og studentpraktikanten selv, reiste Anders Århus Fjeldstad 
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Avslutning for Jorunn 

hjem til Norge allerede 12. Mars. Han fortsatte arbeidet sitt fra hjemmekontor i Bergen, og gjorde 

en flott innsats for VNB selv om hverdagen ble snudd på hodet. Det viste seg også at de to 

månedene han hadde hatt i Brussel la grunnlag for et godt samarbeid med kollegene, selv om 

det var fra hjemmekontor.  

Begge de to faste ansatte var fast bosatt 

i Brussel, og de ble derfor værende i 

Belgia. Det ble gjort fortløpende 

vurderinger av arbeidssituasjonen og 

andre forhold for de ansatte. Det var en 

god dialog om de ansattes behov, og 

om det var aktuelt å gjøre endringer i 

form av hjemreise eller lignende.  

Det har vært viktig for kontoret å 

opprettholde god og jevnlig kontakt i en 

hverdag preget av hjemmekontor, og de ansatte har hatt daglige oppdateringsmøter på Teams. I 

en kort periode på forsommeren bedret smittesituasjonen seg etter hvert noe i Belgia. Det gjorde 

at det var mulig for direktør og Europarådgiver å arbeide fra kontoret, dog med strenge 

smitteverntiltak. Dermed kunne de også få markert direktørens femtiårs dag med en liten feiring 

fra hver sin ende av langbordet på kontorets kjøkken. Det gjorde godt for begge! Også i desember 

arbeidet de ansatte tidvis fra kontoret. Dette var spesielt viktig med tanke på en god overlevering 

av arbeidet før Europarådgiveren skulle flytte og skifte jobb ved årsskiftet.  

Virksomheten forsøker også å redusere sitt miljøfotavtrykk, blant annet ved å utføre flere møter 

via Teams og telefon. I år har dette nødvendigvis blitt ekstra aktuelt. På grunn av 

reiserestriksjoner har kontoret hatt få reisedager i 2020, og gjennomført mange av våre vanlige 

aktiviteter digitalt.  

Under normale forhold forsøker kontoret å legge reiser til Norge til samme tid som andre 

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

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

for å effektivisere reisene. Dette var rundturen i starten av året et godt eksempel på, der man fikk 

med seg både Vestlandskonferansen i Bergen, medlemsmøter i Vestland fylke og i Møre og 

Romsdal fylke. Det ble også tid til møter med sentrale aktører i begge fylkene, og et foredrag på 

en konferanse i regi av Ålesund kommune og Fremtidslaben. 
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Studentpraktikantordningen 
Kontoret har hatt én studentpraktikant i 2020. 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 til Vestlandet på.  

Vårens praktikant, Anders Århus Fjeldstad, var hos 

VNB fra 13. januar til 14. juni. Århus Fjeldstad 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. 

Århus Fjeldstad arbeidet på kontoret i Brussel fram til 

12. mars. På grunn av usikkerheten knyttet til covid-

19 og reiserestriksjonene som ble innført i mars, 

valgte kontoret som nevnt å sende praktikanten hjem. Det samme gjorde en rekke andre norske 

aktører i Brussel. Århus Fjelstad arbeidet fra hjemmekontor i Bergens-området, og fortsatte å 

gjøre en strålende innsats for kontoret selv om forholdene rundt hans opphold i Brussel ble endret. 

Kontoret gjennomførte også en vanlig rekrutteringsprosess til praktikantstillingen for høsten 2020, 

med forbehold om at situasjonen kunne gjøre det umulig å ta imot en praktikant. Tidlig i juni ble 

det klart at de fleste universitetene i Norge ikke kom til å tillate å sende studenter til utlandet i 

høstsemesteret. Dette, i kombinasjon med smittesituasjonen i Belgia ikke lå an til å ville forbedre 

seg, bestemte kontoret at det ikke skulle tas inn ta inn en praktikant for høsten 2020. 
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Årsregnskap 2020 
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 overskudd på 176 389 kroner. Selskapets egenkapital, er på 

kroner 1 013 841 per 31.12.2020, inklusiv en aksjekapital på 100 000 kroner.  

Kontoret har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2020. 

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

Brusselkontor AS. 

 

 

31. desember 2020 

Bergen,  18. juni 2021 

 

 

          

          

Roger Valhammer   Gro Anita Fonnes Flaten   Per Vidar Kjølmoen  

Styreleder   Styremedlem   Styremedlem 

          

June Vibecke Knudsen 

Indrevik 

  Øyvind Strømmen   Eva Marianne Vinje Aurdal 

Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

     

Petter Sortland    Merete Mikkelsen     

Styremedlem   Direktør/daglig leder    
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Aktivitetsoversikt 2020 

Dato Større arrangement i regi av VNB Antall deltakere 

20.10 European Week of Regions and Cities Ca. 100 

14.9, 21.9, 
28.9 og 5.10 

 
Lynkurs I EU/EØS - Webinarserie i tre deler 
 Ca. 500 

11.2, 12.2 
Vertskap for VET Urban Partnermøte + 
avslutningskonferanse 70 

  670 

 

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

14.2 Slåtthaug vgs (samfunnsfagseksjonen) 6 

11-12.3 Utlån av kontorplass og informasjonsutveksling, HVL-ansatte 2 

11-12.3 Hospitant fra Bergen kommune  1 

 Studiebesøk HVL – vår Avlyst 

 Studiebesøk fra Trainee Vest – vår Avlyst 

 Studiebesøk fra Fagerlia vgs- vår Avlyst 

 Lynkurs i EU/EØS – vår Avlyst 

  9 

 

Dato Foredrag/innlegg fra VNB Ca. antall deltakere 

7.2. Introkurs til EU for HVL dekaner og rektorat 30 

18.2 Foredrag for studenter ved Samfunnsøkonomi UiB 20 

5.3 Jakta på EU-milliardane på Ålesund Framtidslab 70 

8.5 
Merete har holdt innlegg om Green Deal og koronasituasjonen i 
EU på avdelingssamling, Innovasjon og Næringsutvikling 65 

2.6 

Jorunn har holdt innlegg for Internasjonale fagnettverk, Møre og 
Romsdal fylkeskommune, «Hva er Green Deal og hva 
innebærer den for Møre og Romsdal?» Her deltok hele kontoret, 
og det var også satt av tid til diskusjon i forbindelse med 
foredraget 20 

28.8 Jorunn og Merete har holdt innlegg om kontoret, Green Deal og 
EUs hydrogenstrategi for Stranda kommunestyre 30 

14.10 Merete deltok i en paneldebatt på den årlige, Hub for Oceans 
internasjonale hydrogenkonferansen i Florø (digitalt) - 

2.10 Merete holdt innlegg på HVLs lederfrokost 90 

10.11 Merete holdt innlegg på Regional lansering av Horisont Europa - 

10.11 
Merete holdt innlegg for Vestland Fylkeskommune > regional 
næringsplan/verktøykasse 10 

11.11 
Jorunn holdt foredrag for studenter ved OsloMet om norske 
regionkontorer, EU og Norge 20 

10.12 Innlegg om Green Deal på Internasjonalt kommunenettverk 25 

  380 
 

Kontoret har ikke tilgang på deltakerlistene til eksterne arrangement hvor vi har bidratt med 

innlegg, og på enkelte digitale plattformer er antallet deltakere kun synlig for arrangøren. VNB har 

derfor ikke en fullstendig oversikt over hvor mange vi har nådd ut til, men vi har holdt innlegg i 

mange ulike fora, og konkluderer med at vi har vært godt synlig for mange i regionen i 2020. 


