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TIL	VÅRE	EIERE	OG	INTERESSENTER  

REGIONAL UTVIKLING GJENNOM INTERNASJONALISERING 

Sørlandets Europakontor AS er Agders 
internasjonale kunnskaps- og 
utviklingssenter, som skal sikre økt 
regional deltakelse i EU-programmer og 
internasjonale nettverk. I tråd med regionens muligheter og samfunnsutfordringer, forankret i 
Regionplan Agder 2020, VINN Agder 2015-2030, og FoUoI Agder 2030, har Sørlandets 
Europakontor i 2017 rettet fokus på tematiske områder som gir et godt mulighetsrom for 
europeisk satsing: 

• Blå Vekst 
• Grønn vekst: Cleantech og smarte, grønne og robuste byer og lokalsamfunn 
• Innovativ eHelse 
• Internasjonalisering av utdanning 

2017 representerer på mange måter et skift i Sørlandets Europakontors virke. Fra å være en 
mobiliserings-agent og rådgiver, plasserte kontoret sitt nettverk og kompetanse i midten av 
utvalgte satsinger av stor regional betydning, og lykkes og løfte opp en stor internasjonal satsing 
med kontoret i førersetet på vegne av regionen. Blå Vekst prosjektet Periscope (Platform for 
Expanding Regional Innovation SCOPE for blue growth), delfinansiert i Interreg Nordsjø, dreier seg 
om nettverksbygging og utvikling av nye muligheter for næringsliv og kompetansemiljøer. 
Prosjektet understøtter kjernen av Regionplan Agder og regionale utviklingstiltak, hvor GCE Node 
klyngen og UiA er sentrale aktører, i tillegg til å fremme regionens kompetanser og aktører 
internasjonalt.  

Som ett av tidenes største EU-prosjekter på Agder, viser Sørlandets Europakontor og GCE NODE at 
vi får 8 ganger så store ressurser til satsing ved å investere i europeiske prosjekter som Periscope. 
Det investeres totalt 40 millioner kroner i prosjektet, hvorav Agders egenandel er ca 5 millioner 
kroner.  

Sørlandets Europakontor bruker nå Periscope som en døråpner for nye komplementerende 
satsinger, herunder i Østersjø-regionen. Det er allerede åpnet opp allianse med Submariner 
Network og dets sekretariat, som er et flaggskip for blå vekst i regionen. Denne alliansen har også 
resultert i at vi har fått etablert en satsing, sammen med Lister Nyskaping, på blå bioøkonomi i 
Interreg Østersjø, og fått smitteeffekt av nettverket til andre domener. For eksempel innen grønn 
vekst, hvor Setesdal Regionråd har kommet med i en prosjektsøknad ledet av regionale 
myndigheter i Mecklenburg-Vorpommern, samt at vi arbeider tett mot Pomorskie-regionen i 
forhold til EØS-midler og andre felles satsinger. 

EU-nettverket Horizon South Norway, hvor Sørlandets Europakontor er sekretariat, har i 2017 
gjennomført en rekke aktiviteter, herunder idéverksteder og «Teknologien som skal redde verden» 
under Arendalsuka 2017. Sistnevnte var et vellykket arrangement hvor Sørlandets innovative 
miljøer fikk vise seg frem, fra forskere til bedrifter. Nettverket, som er finansiert av Norges 
forskningsråd, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune, spiller en sentral rolle i 
mobilisering og erfaringsutveksling i forbindelse med EUs FoUoI program Horisont 2020. 

  

Sørlandets Europakontors formål er å bidra til at 
regionen i større grad utnytter mulighetene i Europa 



Aktivitetsrapport 2017 

Side	2 

 

Bilde 1: Engasjerte gruppedeltakere på Horizon South Norway idéverksted om migrasjon 

Som i 2016, igangsatte nettverket i 2017 søknadsprosesser, det skapte flere internasjonale 
forskningsallianser og har knyttet sammen regionale og internasjonale partnere.  

Foruten Horisont 2020 og Interreg programmer, har Sørlandets Europakontor i 2017 rettet fokus 
mot EØS-midlene, som regionen har vært i nederste sjiktet i landet til å utnytte. Et stort uutnyttet 
potensial ligger foran forskningsmiljøer, næringsliv, sivilt samfunn og offentlig sektor på Agder. 
Sørlandets Europakontor har derfor i løpet av 2017 vært i dialog med nesten 100 bedrifter, 
forskningsmiljøer, sivilt samfunn og offentlig sektor.  

SUNN ØKONOMI 

2017 har sett inntektene stige fra 4,159 millioner i 2016 til 4,551 millioner i 2017. 
Oppdragsinntekter fra Scandtick Innovation, sekretariatsfunksjon i Horizon South Norway 
nettverket og internasjonal kompetansemegling i VRI Agder, har sikret en aktivitetsbase som går 
utover det tilskuddene fra eierne tillater. Til tross for påløpte kostnader til utvikling og oppstart av 
Periscope prosjektet, har Sørlandets Europakontor landet på et minimalt underskudd på kr 12 029, 
det vil si kr 17 040 under budsjett. Dette dekkes gjennom annen egenkapital som selskapet har 
akkumulert. Annen egenkapital er derfor redusert til kr 961 846 pr 31.12.2017. Den totale 
egenkapitalen er kr 1 875 971. 

DRIFTSMESSIG UTVIKLING 

Ved slutten av 2017 arbeidet det 7 personer ved kontoret, inkludert Trainee Sør medarbeider og 3 
prosjektmedarbeidere på Periscope og Horizon South Norway.  Totalt representerer de 7 
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personene 5,4 årsverk. Studentpraktikanter fra UiA har dessuten bidratt positivt til kontorets 
aktiviteter i Brussel, samtidig som de har fått en spennende og utfordrende praksisperiode.  

FREMTIDSUTSIKTER 

I 2018 søker Sørlandets Europakontor å få frem synergier i Blå Vekst satsingen, utvikle flere EU-
finansierte prosjekter, partnerskap og strategiske allianser. Fokus rettes, som tidligere, mot 
Horisont 2020, Interreg og EØS-midlene.  

Periscope-prosjektet vil kreve stor oppmerksomhet, og aktiviteter konsolideres rundt allerede 
etablerte satsinger. Satsingsområdene for året er definert i handlingsplanen for 2018 til å omfatte: 

• Blå Vekst, spesielt i Nordsjø-regionen gjennom Periscope prosjektet  

• Grønn vekst  

• Innovativ ehelse, velferd og inkludering  

• Regional utvikling  

Stig Marthinsen 

Administrerende direktør 
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SØRLANDETS	EUROPAKONTORS	KJERNEAKTIVITETER  

TJENESTER 

Figur 15: Sørlandets Europakontors tjenester 

 

Sørlandets Europakontors aktiviteter er sentrert rundt tre praktiske tjeneste-områder:  

1. EU-Informasjon og -kompetanse:  
Vi tilbyr tematisk kartlegging av EU-satsinger, relevante europeiske aktører, og god praksis 
og innsikt innen aktuelle markeder, innovasjoner, teknologiutvikling og forvaltning. 
Kunnskapen formidles direkte til brukere og via Europabanken. Sørlandets Europakontor 
formidler også innsikt og kompetanse til brukere på Agder via seminarer, foredrag, kurs og 
konferanser og workshops, hvor vi typisk arbeider tett sammen med regionale aktører. 
Samtidig er det fortsatt en viktig del av vår tjenesteyting å koordinere studie- og 
besøksturer til relevante miljøer i Brussel og Europa.  

2. Kompetansemegling: 
En viktig tjeneste er strategiske partnersøk innen marked, innovasjon og teknologiutvikling. 
Sørlandets Europakontor har et stort nettverk som dekker et vidt spekter av fagfelt. 
Samtidig representerer vi Agder i internasjonale nettverk og overfor EU-institusjoner og 
miljøer aktive på den europeiske arena.  

3. Finansiering gjennom EU-prosjekter: 
Sørlandets Europakontor tilbyr rådgivning og veiledning om EU-prosjekter og andre 
internasjonale finansieringsmuligheter. Her bistår vi våre brukere med kompetanse innen 
søknadsutforming, søknadsprosess, regelverk, utlysninger og forhandlinger. I tillegg 
utvikler vi prosjekter sammen med partnere på Agder, hvor vi selv deltar i 
prosjektgjennomføringen.  

EU-informasjon &	
-kompetanse

Europabanken
•Tematiske	EU-
kartlegginger	
•God	praksis	i	Europa
•Nyhetsbrev

Kompetanseheving
•Arrangementer
•Studieturer
•Hospitering	og	
traineer/praktikant

Kompetanse-
megling

EU-institusjoner,	
EU-fora	&	nettverk

Partnere	til	
prosjekter/nettverk

/marked

EU-prosjekter

Rådgivning
EU-prosjekter

Prosjektdeltakelse
•Utvikling/søknad/
forhandlinger
•Prosjekt-
gjennomføring
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SAMARBEIDSPARTNERE PÅ AGDER 

Sørlandets Europakontor samarbeider tett med det regionale virkemiddelapparatet, 
næringsforeninger og næringsutviklere i kommuner, klynger og FoUoI institusjoner. Det bidras med 
å rette fokus på internasjonale muligheter og sikre en portefølje av tjenester som når ut til brukere 
på Agder:  

• Internasjonalt Forum Agder (tidligere Internasjonalt Fagråd) 
• Samarbeid med NHO Agder, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Regionale 

forskningsfond Agder om Den Store Pengedagen 
• Klynger og nettverk, spesielt GCE Node og Digin i 2017 og 2018. 
• Næringsutviklere: 

o Arendal kommune 
o Arendal Næringsforening 
o Business Region Kristiansand 
o Grimstad Næringsforening 
o Innoventus Sør 
o Knutepunkt Sørlandet 
o Kristiansand kommune 
o Lindesnesregionens Næringshage 
o Lister Nyskaping 
o NHO Agder 
o Næringsforeningen i Kristiansandsregionen 
o Setesdal Regionråd 

• Forskningsaktører, herunder Universitetet i Agder, Niva, NIBIO, Teknova, Agderforskning, 
spesielt innen rammen av Horizon South Norway nettverket, hvor Sørlandets Europakontor 
er sekretariat. 

• Nordisk Informasjonskontor 

Utover dette arbeider Europakontoret tett med andre norske regionskontorer i Brussel, europeiske 
nettverk som ERRIN, samt et nettverk av kompetansemeglere. 
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TEMATISKE SATSINGER 

BLÅ VEKST  

 

 

 

 

 

 

Blå Vekst er et satsingsområde som 
vektlegger bærekraftige 
fremtidsmuligheter for den marine og den 
maritime sektor som helhet. For Agder er 
offshore-relaterte områder som fornybar 
hav- og vindenergi,  havbunnsgruvedrift, 
nye maritime fartøykonsepter, maritime 
teknologier og marine ressurser av spesiell 
interesse. I tillegg er muliggjørende 
digitale løsninger og nye materieler til 
offshore bruk spesielt viktig, hvilket 
reflekteres i GCE Node, MIL, SFI Offshore 
og katapulten FutureMat. De marine 
ressursmiljøene, representert ved UiA, 
Havforskningsinstituttet, NIVA og et 
knippe bedrifter langs kysten, ser 
dessuten muligheter innen den blå 
bioøkonomien. 

Årets store milepæl for Sørlandets 
Europakontor var å få gjennomslag for 
Interreg Nordsjø prosjektet Periscope, 
som er et næringsutviklingsprosjekt for å 
utløse Blå vekst innovasjoner på tvers av 

landegrenser i Nordsjøen. En strategisk satsing, som startet i 2015, har båret frukter og sikret 
engasjement fra aktører på Agder, i Sverige, Danmark, Skottland, Tyskland, Nederland og Norge. 
GCE NODE er regional partner i prosjektet, som anses å kunne være en utløsende faktor for nye 
allianser og satsinger på Sørlandet, inkludert miljøer som Havforskningsinstituttet, NIVA, UiA, Grid 
Arendal, Maritimt Forum med flere.  

  

Periscope nøkkelinformasjon: 

• Periscope = Platform for Expanding Regional 
Innovation SCOPE for blue growth  

• Formål å etablere økosystem for Blå Vekst 
innovasjon i Nordsjø-regionen 

• 3-årig prosjekt startet 1 oktober 2017, med 
mål om å tilrettelegge for opprettholdelse av 
økosystem etter fullført prosjektperiode 

• GCE NODE og klynger fra Danmark, Tyskland 
og Nederland deltar direkte i prosjektet, mens 
andre norske og utenlandske vil involveres 

• Partnerskapet har direkte og indirekte linker til 
over 2500 næringsaktører, som inviteres med i 
økosystemets innovasjonsaktiviteter. Det 
forventes at minst 300 vil delta aktivt, og at 
store innovasjonsprosjekter kan initieres med 
hjelp av satsingen. 

• Totalbudsjett 4,1 mill euro, hvorav Interreg 
Nordsjø dekker 50% av kostnadene. 

• Sørlandets Europakontor er iverksetter og 
prosjektleder. 
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Bilde 2: Periscope partnere 

 

For å bygge på Periscope satsingen, startet Sørlandets Europakontor et initiativ høsten 2017 
sammen med Lister Nyskaping, for å løfte frem internasjonale innovasjons- og 
forretningsmuligheter innen marin sektor. For Agder understøtter prosjektet satsingen i Lister-
regionen på å skape et marint nettverk med næringen som aktiv deltaker. Samtidig vil det, via 
Lister Nyskaping, kobles mot satsingen Blått Kompetansesenter Sør, ledet av 
Havforskningsinstituttet i Arendal, og Centre for Coastal Research på UiA. Koblingen mot det 
kommunale Blå vekst nettverket på Agder vil også stå sentralt. 

Arbeidet posisjonerer Agder overfor sentrale aktører i Østersjøen. En sterk tysk, polsk og svensk 
deltakelse er viktig å merke seg, samt at sentrale medspillere i Periscope også deltar i prosjektet. 
Submariner Nettverket, som er et flaggskip i Østersjøen, er partner i prosjektsøknaden, som ble 
levert april 2018. 

Utover Periscope og Blue Forest satsingen, har Sørlandets Europakontor bidratt med 
prosjektveiledning innen Blå Vekst for en rekke bedrifter på Sørlandet, fra Flekkefjord til 
Tvedestrand. Det er også gjennomført en workshop-serie sammen med Teknova og Aarhus 
Universitet våren 2017 om fremtidsmuligheter knyttet til IKT i Havrommet, finansiert av VRI Agder. 
En rekke regionale bedrifter deltok, og nye forretningskonsepter ble identifisert. 
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GRØNN VEKST 

 

Agders satsing på grønne, bærekraftige smarte byer og lokalsamfunn og grønn teknologi 
(cleantech), har blitt understøttet av Sørlandets Europakontor gjennom kompetanseformidling, 
nettverksbygging og prosjektrådgivning og - utvikling. Innen sistnevnte ble det utviklet en søknad 
til Interreg Nordsjø, på vegne av Stiftelsen Miljøfyrtårn, Kristiansand kommune og Avfall Sør. I 
tillegg støttet kontoret arbeidet med å bygge videre på de resultater UiA og Kristiansand kommune 
har utviklet og fått tilgang på som partnere i SMR-prosjektet (Smart Mature Resilience), finansiert 
under Horizon 2020. Sørlandets Europakontor støttet kommunen i gjennomførelsen av prosjektet i 
2017. Dessuten, for å få mest ut av SMR oppfordret Kristiansand kommune Europakontoret til å 
utvikle et Interreg Europa prosjekt med fokus på SMR-resultater og til å delta på deres vegne i 
prosjektet. Sørlandets Europakontor, i samarbeid med Fylkesmannen på Agder, tok derfor 
styringen i søknad om finansiering til Interreg Europa prosjektet DIRC (Delivery of Innovation for 
Resilience City regions) med overordnet prosjektmål å styrke innovasjonssatsinger for byregioners 
motstandsdyktighet for samfunns- og klima/miljømessige risiko og farer.  

For nettverket Horizon South Norway er smarte byer og lokalsamfunn en viktig satsing, og i tråd 
med dette er det gjennomført flere mobiliseringstiltak. Ett fant sted under Arendalsuka med 
tittelen «Teknologien som skal redde verden.  

INNOVATIV HELSE- OG VELFERDSTEKNOLOGI 

 

Sørlandets Europakontor har videreført engasjementet innen helse- og velferdsteknologi. EUs 
satsing på feltet er omfattende, og knyttes utover utvikling av helse- og omsorgstjenester og 
bærekraftige helsesystemer også mot å styrke europeisk leverandørindustri og modernisering av 
offentlig sektor og innovative offentlige innkjøp. Vår satsing har primært vært fokusert på 
mobilisering til Horisont 2020 og kompetanseoverføring og formidling av god praksis til aktører på 
Agder. Europabanken brukes aktivt i formidlingsarbeidet.  
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INTERNASJONALISERING AV UTDANNINGEN 

 

I 2017 har det vært mindre oppmerksomhet rundt internasjonalisering av utdanningen, da det har 
vært begrenset respons blant aktørene på Agder. Sørlandets Europakontor organisert blant annet 
et Erasmus+ seminar som måtte avlyses pga dårlig respons.  

Kontoret har forøvrig distribuert månedlige nyheter fra den Norske Delegasjonen til EU, samt 
publisert artikler på Europabanken.  

I september 2017 fikk vi besøk av fagopplæringssjefene fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, 
Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Sørlandets Europakontor lagde et solid faglig program 
til gruppen i samarbeid med KS Brussel, hvor fagopplæringssjefene fikk innblikk i fremtidens 
kompetanse, EUs arbeid med fagopplæring og fremtidige nødvendige kompetanser, samt hvilke 
internasjonale prosjektmuligheter som finnes innenfor rammene av EU/EØS. 

TVERRGÅENDE AKTIVITETER 

Sørlandets Europakontor gjennomførte en rekke aktiviteter på tvers av tematiske fokusområder og 
sektorer. For å mobilisere til økt internasjonalisering og deltakelse i EU programmer, samt øke 
kompetansen om EU og dets policy og innsatsområder, har kontoret organisert alene og sammen 
med partnere en rekke arrangementer i 2017. Disse omfatter alt fra små, spesialiserte 
arrangementer til store, brede arrangementer som REGIONOR under European Week of Regions 
and Cities i Brussel. 

Regional utvikling har stått sentralt i en rekke aktiviteter hvor kontoret har blitt engasjert. Utvikling 
av Raet Nasjonalpark, ny næringsplan i Grimstad kommune, smart mobilitet for å øke 
attraktiviteten til Setesdalregionen, er eksempler på hvor kontorets kompetanser og nettverk har 
blitt benyttet.  

Sørlandets Europakontor har blitt involvert i utvikling av et prosjekt rettet mot Romfolk. Initiative 
kom fra varaordfører i Kristiansand. Europakontorets konkrete oppgave var å finne 
finansieringsmuligheter for et slikt prosjekt, kartlegging av liknende prosjekter og god praksis i 
Europa, samt identifisering av potensielle prosjektpartnere.Som aktiv bidragsyter i 
prosjektutviklingen, presenterte kontoret ulike finansieringsmuligheter, hvor EØS ble valgt som det 
mest hensiktsmessige instrument. Videre deltok en medarbeider på studiereise til Romania for å 
besøke identifiserte prosjekter og treffe potensielle prosjektpartnere (Stiftelsen Agapedia 
Romania, kvinneforening Viscri). 
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Utover dette har Sørlandets Europakontor arbeidet aktivt med utvikling av strategiske allianser for 
å sikre tilgang på gode kompetansemiljøer som partnere til EU prosjekter. Vanguard Initiativet har 
blitt evaluert på vegne av fylkeskommunene, samt at regioner som Pomorskie, Nord-Nederland, 
Schleswig Holstein, Skottland & Gøteborg-regionen har fått spesiell oppmerksomhet både gjennom 
aktivt arbeid mot regionkontorene i Brussel, samt besøk til disse regionene. En delegasjon fra 
Nord-Nederland var dessuten på besøk på Agder i mai 2017. 

 

 

Bilde 3: Ordførere og rådmenn fra Østre Agder, på studietur i Brussel, hører på Ambassadør Oda Sletnes 
fra Norges delegasjon til EU, november, 2017 
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INFORMASJON	OG	KOMPETANSETJENESTER  

INFORMASJON OG KOMPETANSETJENESTER 

En vesentlig del av arbeidsmengden til kontoret representeres av informasjonstjenester og 
kompetansehevende tiltak. Vi jobber aktivt med å sette EU-temaer på dagsorden i Agder, samtidig 
som at konkrete spørsmål følges opp. Kontoret får henvendelser fra et bredt spekter av aktører, 
deriblant forskere, studenter, næringsliv og offentlig sektor. 

 

 

Bilde 4: EU/EØS minister Frank Bakke Jensen presenterer EØS midlene under Sørlandets Europakontors 
arrangement “26 milliarder grunner til å samarbeide med sentral- og øst-Europa”, Arendalsuka, 2017 

 

NYHETSBREV OG SOSIALE MEDIER 

Nyhetsbrev og sosiale medier som Facebook, LinkedIn og Twitter brukes i en målrettet tiltaksplan, 
for å informere om vårt daglige virke og fremvise hvorfor internasjonal orientering kan lønne seg i 
sammenheng med bedriftsutvikling, nye markeder, offentlig forvaltning og prosjektdeltakelse og –
utvikling.  

EUROPABANKEN 

536 artikler med god praksis og tematisk innsikt, innovative prosjekter og internasjonale aktører 
ble publisert i kunnskapssystemet Europabanken i løpet av 2017. Dette underbygger visjonen om å 
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sikre praktisk innsikt i EU ved å dekke programmer, strategier, policies, prosjekter og nye 
innovasjoner, teknologier og markedsmuligheter. ¨ 

Tjenesten Teknologiske Nyheter republiserer for andre på rad innhold fra Europabanken, hvilket 
viser aktualitet og kvalitet i det arbeidet som gjøres. 

ARRANGEMENTER 

Sørlandets Europakontor har vært arrangør og medarrangør i en rekke arrangementer i løpet av 
2017, hvor mer enn 1100 personer har deltatt. 

 

Tabell 1: Arrangementer i 2017 

Tema Målgruppe Informasjon Sted og dato Antall 
deltakere 

Agderkonferansen: 
etterseminar: «Løsninger 
for smarte byer og 
lokalsamfunn 

Offentlig sektor, 
næringsliv og 
FoU 

I samarbeid med 
Agderkonferansens 
arrangører. 

Kristiansand, 
24.01 

120 

SMB-instrument workshop Næringsliv Sammen med Lister 
Nyskaping 

Flekkefjord, 25.01 11 

Den store pengedagen Privat næringsliv I samarbeid med 
NHO Agder, 
Innovasjon Norge, 
Norges Forskningsråd 
og Regionale 
Forskningsfond Agder 

Grimstad, 01.02 
Mandal, 03.11 

150+ 

Dialogmøte med RKG Offentlig sektor Fokus på Horisont 
2020 innen helse og 
velferd 

Arendal, 28.02 6 

SMB-instrument workshop Næringsliv Sammen med 
Lindesnes 
Næringshage 

Mandal, 20.03 6 

SMB-instrument workshop Næringsliv Sammen med 
Innovasjon Norge 

Kristiansand, 
30.03 

6 

IKT i Havrommet Næringsliv 3 foresight 
workshops finansiert 
av VRI Agder. 
Sammen med 
Teknova og Århus 
Universitet 

Kristiansand, 
20.04, 04.05, 
08.06  

35 

Horizon South Norway: 
Idéverksted om urbane 
vannutfordringer 

Offentlig sektor, 
næringsliv, FoU 

Idémuldring i 
samarbeid med 
BynettSør 

Grimstad, 09.05 40 

Horizon South Norway: 
Idéverksted om migrasjon 
1 

Offentlig sektor, 
næringsliv, FoU 

Idémuldring for å løse 
utfordringer relatert 
til migrasjon  

Kristiansand 
31.05 

35 
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Tema Målgruppe Informasjon Sted og dato Antall 
deltakere 

Teknologien som skal 
redde verden  

FoU, offentlig 
sektor og privat 
næringsliv 

Seminar med blant 
andre Tine Sundtoft, 
Forskningsrådet, 
CAIR,  . I samarbeid 
med UiA og andre 
partnere i Horizon 
South Norway 
nettverket. 

Arendal, 15.08 60 

26 milliarder grunner til å 
samarbeide med Sentral- 
og øst-Europa 

FoU, offentlig 
sektor og privat 
næringsliv 

Daværende EØS-
minister Frank Bakke 
Jensen presenterte 
EØS-midlene, 
sammen med 
representanter fra 
UD og Riksantikvaren.  

Arendal, 16.08 20 

Informasjonsseminar om 
EØS-midlene 

FoU I samarbeid med 
Forskningsrådet 

Kristiansand, 
22.08 

42 

Horizon South Norway 
workshops, 1-3 

FoU, offentlig 
sektor og privat 
næringsliv 

Om scoping papers 
for Horizon 2020 
arbeidsprogram for 
2018-2020 

Kristiansand, 
31.08, 24.10 og 
08.11 

30 

Horizon South Norway: 2 
dagers kurs om Horisont 
2020 økonomi og 
rapportering 

FoU I samarbeid med UiA Kristiansand, 11-
12/9 

40 

Blå sirkulærøkonomi Regionskontorer, 
offentlig sektor 

Vertskap for et 
arbeidsgruppemøte i 
ERRIN for gruppene 
blå vekst og 
sirkulærøkonomi 

Brussel, 15.09 40 

Lynkurs for folkevalgte Offentlig sektor Kurs om EU og EØS i 
samarbeid med KS og 
de andre 
regionskontorene 

Brussel, 20-21.09 100 

Horizon South Norway: 
Grant writing workshop 

FoU Søknadsskriverkurs 
sammen med UiA 

Kristiansand og 
Grimstad, 
27+28.09 

50 

Regionor seminar 
(European Week of 
Regions and Cities - EWRC) 

Offentlig sektor 
og privat 
næringsliv 

Norske 
regionkontorenes 
medlemsseminar 
under EWRC 
(tidligere Open Days) 

Brussel, 09.10 100 

Workshop om 
digitalisering (European 
Week of Regions and Cities 
- EWRC) 

Offentlig sektor, 
privat næringsliv 
og FoU 

Vi som medarrangør 
på dette seminaret 
under EWRC. Trond 
Schrader Kristiansen 
fra Vest-Agder 
Fylkeskommune 
presenterte. 

Brussel, 11.10 60 
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Tema Målgruppe Informasjon Sted og dato Antall 
deltakere 

Horizon South Norway: 
Idéverksted om helse og 
velferdsteknologi 1 

Offentlig sektor 
og privat 
næringsliv 

Idémuldring for å løse 
utfordringer innen 
helse og velferd 

Kristiansand 
03.11 

40 

Horizon South Norway: 
Idéverksted migrasjon 2 

Offentlig sektor 
og privat 
næringsliv 

Oppfølging av 
verksted 1, utvikling 
av prosjektskisser 

Kristiansand 
11.11 

25 

Horizon 2020: Kick-off siste 
arbeidsprogramperiode 

Offentlig sektor, 
privat næringsliv 
og FoU 

Samarbeid mellom 
Horizon South 
Norway og Norges 
Forskningsråd 

Kristiansand 
21.11 

120 

Informasjonsseminar om 
EØS-midlene til sivilt 
samfunn 

Sivilt samfunn I samarbeid med den 
Den norske 
Helsingforskomité 

Kristiansand, 
07.12 

33 

 

KOMPETANSEUTVIKLING: PRESENTASJONER 

Som ledd i kompetanseutvikling og mobilisering til økt deltakelse på europeiske arenaer har 
Sørlandets Europakontor gitt presentasjoner og møtt aktører på følgende arrangementer. 

• Presentasjon på Raet workshop i regi av Arendal kommune, 23.01 
• Presentasjon på møte om Strategisk næringsplan i Grimstad kommune, 16.02 
• Presentasjon for e-Helsealliansen, 16.03 
• Informasjonsmøte med nasjonale kontaktpunkter fra Forskningsrådet, Elkem, Kristiansand, 

29.03 
• Presentasjon for RKG, 05.04 
• Ungt Entreprenørskap Agder – gjesteforelesning for ca. 40 elever fra Kristiansand 

Katedralskole Gimle og Tangen VGS, 24.04 
• Presentasjon for styret i RFF Agder, 26.04 
• Presentasjon av Sørlandets Europakontor for styret i Rejlers, forespørsel fra Jan Pedersen i 

Agder Energi, 05.05 
• Tilrettela møte for Center for Integrated Emergency Management (CIEM) ved UiA og 

Tingtun i vårt møterom på Norway House, 08.-09.06 
• Stand sammen med Norges Forskningsråd på Arendalskonferansen, 15.06 
• Presentasjon på UiA sommerskole, 28.06 
• Listerrådet – presentasjon av Blå Vekst satsingen Periscope, 25.09 
• Evje og Hornnes kommunestyre – presentasjon, 28.09 
• Presentasjon av Sørlandets Europakontor og våre tjenester for styret i NHO Agder, Brussel, 

11.10. 
• Presentasjon for norske ungdomsskoleelever ved SHAPE-skolen (NATO) i Mons, Brussel, 

14.11. 
• Presentasjon av Sørlandets Europakontor, våre tjenester, EØS-midlene og muligheter for 

tettere samarbeid, Innovasjon Norge, Grimstad, 18.12. 
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STUDIETURER 

I løpet av 2017 har følgende vært på studieturer, hvor Sørlandets Europakontor har spilt en sentral 
rolle i tilrettelegging og gjennomføring: 

• Aust-Agder fylkeskommune, 09.-10.02 
• Masterstudenter fra Universitetet i Agder, 26.-27.04 
• Studietur til Pomorskie sammen med Aust- og Vest-Agder fylkeskommune og UiA, 19-21.06 
• Fagopplæringssjefer fra Aust- og Vest-Agder 14.-15.09. 
• Styret i NHO Agder, Brussel, 11.10 
• 12 ordførere og rådmenn fra Østre Agder samt delegasjonsleder, Brussel, 09.-10.11. 
• Nye Veier, 28.-30.11.  
• Kristiansand kommune, 28.-30.11.  
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KOMPETANSEMEGLING OG REPRESENTASJON 

INTERNASJONAL KOMPETANSEMEGLING OG REPRESENTASJON:  

• TV (Tidlig Varsling) gruppe i regi av UD: deltakelse på møter med påfølgende 
kommunikasjon til aktører på Agder. 

• EU delegasjonen: Gjensidig informasjonsmøter (regelmessig etter EØS-komitéens møter i 
Brussel) 

• CORAL/Community of Regions for Assisted Living: nettverking og deltakelse på møter, 
prosjektutvikling og kompetansemegling 

• ERRIN: nettverking og deltakelse i en rekke arbeidsgruppemøter og bilaterale møter med 
regionkontorer, herunder Nord-Nederland, Kreta, Pomorskie, Skottland med flere. 

• Besøksgruppe fra Nord-Nederland på Agder, 15-16/5 
• Etablert samarbeid med  

o Periscope partnere, herunder utvidet samarbeid med SNN & Hanze Universitetet 
fra Nord-Nederland, Business Region Gøteborg, RISE (SE), Århus Universitet, 
Danmark 

o Submariner Network og s.Pro, Tyskland 
• Møter med representanter for Vanguard Initiative, samt evaluering og rapportering til 

Fylkeskommunene 
• Deltatt på oppstartsmøte for European Coastal Tourism Network og koblet Arendal 

kommune til dette nettverket. 
• Representerte Vest-Agder fylkeskommune på CPMR-møter innen Brexit taskforce, 

september og november 
• Europakommisjonens informasjonsdager for utlysninger på Horisont 2020, september, 

november og desember. 
• Månedlig møtevirksomhet fra november i nettverk for norske regionskontorer, forsknings- 

og innovasjonsinstitusjoner i Brussel, i regi av Den norske delegasjonen til EU og NORCORE. 
• Vertskap for årsmøtet i ERRIN nettverket med 100+ deltakere, desember 
• Deltakelse i European Parliament SEARICA - North Sea Preparatory Action in practice 
• Financial Mechanism Office (FMO), diverse møter gjennom 2017, for å sikre informasjon 

om EØS midlene til Agder-aktører 
• Nye Veier – møter med Europakommisjonen 
• Stiftelsen Agapedia i forbindelse med Rom-folk satsing i Romania 
• Universitetet i Galway, Irland – kobling med GCE Node 

REPRESENTASJON INTERNASJONALE SPØRSMÅL MED NORSKE AKTØRER 

• Deltakelse i referansegruppen for strategisk næringsplan i Grimstad kommune, diverse 
møter gjennom 2017. 

• Styremedlem, Grimstad Næringsforening, fra juni 2017 
• Ungt Entreprenørskap Agder - Fylkesmesse for ungdomsbedrifter på Agder, 10.03 
• Siv Jensen gjestet Norges Hus i Brussel, 07.11.  
• Statssekretær Tommy Skjervold, Samferdselsdepartementet, Brussel, 05.12 
• Kommunale Blå Vekst nettverket på Agder – presentasjon av Blå Vekst satsingen Periscope, 

06.12 
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PROSJEKTARBEID 

PROSJEKTRÅDGIVNING OG -FORBEREDELSER 

I 2017 har Sørlandets Europakontor arbeidet med prosjektrådgivning for et bredt spekter av 
aktører i Agder.  Nedenfor er et knippe av aktører som har benyttet seg av kontorets tjenester, og 
som illustrerer mangfoldet i oppdragsgivere:

Elkem 

Evje kommune 

Fra Tiggerkopp Norge 

GCE NODE 

Grimstad kommune 

Høst Verdien i Avfall 

ITEK Solutions 

Klimaalliansen 

Kristiansand kommune 

LeRon Shults 

Lillesand kommune 

MacGregor 

Moso 

NIVA 

NOV 

SafeWay 

Seabed Solution 

Setesdalen Regionråd 

Skagerak Dynamics 

Stiftelsen YME 

Stimline 

TPD 

Vidar Netland 

WindPartners 

Xpand 

Åmli kommune 

 

I tillegg har Sørlandets Europakontor vært i dialog med, og besøkt, en rekke bedrifter for å 
orientere støtteordninger innen EU, herunder EØS-midlene. 

PROSJEKTUTVIKLING 

Sørlandets Europakontor har i 2017 jobbet frem prosjekter sammen med følgende aktører: 

• GCE NODE (Periscope - Interreg Nordsjø) 
• Stiftelsen Miljøfyrtårn, Avfall Sør og Kristiansand kommune (STEP - Interreg Nordsjø) 
• Lister Nyskaping og marint nettverk Agder (Blue Forest - Interreg Østersjø) 
• Fylkesmannen Agder (DIRC – Interreg Europa) 
• Setesdalen Regionråd / Evje kommune (MARA - Interreg Østersjø) 
• Safeway (SMB instrument  - Horisont 2020) 
• Fra Tiggerkopp Norge (norsk finansiering) 
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Periscope prosjektet ble tildelt finansiering, og startet opp 1 oktober, 2017. Eventuelle tildelinger 
til MARA og Blue Forest skjer høsten 2018, og med oppstart i Q1-2019. 

I tillegg har Sørlandets Europakontor bistått Kristiansand kommune med gjennomføring av 
aktiviteter i Horisont 2020 prosjektet SMR (Smart Mature Resilience). 
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KONTAKT 

STIG MARTHINSEN 
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR 

 KRISTINE LUNDE-
TELLEFSEN 
EU-KONSULENT  
BRUSSEL 

 

 

 

 

 

Tel	(+47) 400 747 50 
sm@south-norway.no 

 Tel	+32 (0) 497 15 0337 
klt@south-norway.no 

 

KARSTEN AUST, EU-
RÅDGIVER 

  

 

  

Tel	(+47) 474 619 00 
ka@south-norway.no	

  

 

 

 

POST- OG 
BESØKSADRESSER 

HOVEDKONTOR: 

Sørlandets Kunnskapspark 
Universitetsveien 19 
4630 Kristiansand 

BRUSSEL-KONTOR: 

Norway House 
Rue Archimède 17, 1st floor 
BE-1000 Brussels 

ARENDALSKONTOR: 

Sørlandets 
Kunnskapshavn 
Kystveien 2 
4841 Arendal 

INTERNET 

www.south-norway.no 

www.europabanken.no  

E-POST 

post@south-norway.no 


