
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AKTIVITETSRAPPORT 2019 



Aktivitetsrapport 2019 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

TIL	VÅRE	EIERE	OG	INTERESSENTER	....................................................................................................................	1	
REGIONAL	UTVIKLING	GJENNOM	INTERNASJONALISERING	...........................................................................................................	1	
SUNN	OG	SOLID	ØKONOMI	..................................................................................................................................................................	3	
DRIFTSMESSIG	UTVIKLING	.................................................................................................................................................................	3	
FREMTIDSUTSIKTER	...........................................................................................................................................................................	3	

SØRLANDETS	EUROPAKONTORS	KJERNEAKTIVITETER	................................................................................	4	
TJENESTER	...........................................................................................................................................................................................	4	
SAMARBEIDSPARTNERE	PÅ	AGDER	..................................................................................................................................................	5	

TEMATISKE	SATSINGER	.............................................................................................................................................	6	
BLÅ	VEKST	...........................................................................................................................................................................................	6	
GRØNN	VEKST	......................................................................................................................................................................................	7	
TVERRGÅENDE	AKTIVITETER	............................................................................................................................................................	9	

INFORMASJON	OG	KOMPETANSETJENESTER	..................................................................................................	10	
INFORMASJON	OG	KOMPETANSETJENESTER	.................................................................................................................................	10	
NYHETSBREV	OG	SOSIALE	MEDIER	................................................................................................................................................	10	
EUROPABANKEN	..............................................................................................................................................................................	10	
ARRANGEMENTER	...........................................................................................................................................................................	10	
KOMPETANSEUTVIKLING:	PRESENTASJONER	..............................................................................................................................	13	
STUDIETURER	...................................................................................................................................................................................	13	

REPRESENTASJON	OG	KOMPETANSEMEGLING	...............................................................................................	14	
PROSJEKTARBEID	.....................................................................................................................................................	16	
PROSJEKTRÅDGIVNING	OG	-FORBEREDELSER	..............................................................................................................................	16	
PROSJEKTUTVIKLING	OG	-GJENNOMFØRING	.................................................................................................................................	16	

KONTAKT	.....................................................................................................................................................................	18	
 

  

 



Aktivitetsrapport 2019 

Side	1 

TIL	VÅRE	EIERE	OG	INTERESSENTER  

REGIONAL UTVIKLING GJENNOM INTERNASJONALISERING 

Sørlandets Europakontor AS er Agders 
internasjonale kunnskaps- og 
utviklingssenter, som støtter regional 
deltakelse i EU-programmer og 
internasjonale nettverk for smart og 
bærekraftig utvikling på Agder. 
Gjennom tilstedeværelse i Brussel og på 
Agder tilbys praktiske tjenester til 
målgruppene på Agder: 

• Informasjon og kompetanse om europeiske forhold, teknologier og markeder. 
• Kompetansemegling og nettverksbygging for å styrke europeiske allianser for Agders 

profesjonelle aktører. 
• Prosjekt - fra rådgivning til full prosjektutvikling og gjennomføring. 

 
Kontoret har i mer enn 10 år 
arbeidet for at Agder i større 
grad utnytter mulighetene i 
Europa, i tråd med 
regionplanen. Nærmere 5000 
personer har deltatt på 
arrangementer og møter i regi 
av Europakontoret de siste 5 
årene, over 40 studieturer har 
blitt understøttet, og mer enn 
1000 artikler har blitt formidlet 
om temaer av relevans for 
aktører i regionen. Utover 
kompetansebyggingen, har 
kontoret arbeidet aktivt med å 
representere Agders interesser 
på europeisk nivå i aktuelle 
nettverk og fora, herunder de 

kanaler som den norske regjering har etablert i Brussel. Periscope-prosjektet, ledet av kontoret, 
har satt Agder på det europeiske kartet som en proaktiv region for bærekraftig Blå Vekst, og er tatt 
inn i den Norske Havstrategien som god praksis. 
 
I tråd med VINN Agder 2015-2030, Agder-regionens plan for innovasjon og bærekraftig 
verdiskaping, har kontoret arbeidet aktivt for mobilisering og støtte til deltakelse på EUs store 
innovasjonsarena, herunder bistand til partnersøk. De siste 5 årene har omtrent 200 
organisasjoner fått rådgivning og støtte til prosjektutvikling, og en har deltatt aktivt i utviklingen av 
20 EU-søknader. Resultatet er generering av vellykkede prosjekter med over 100 millioner i 
budsjett, og tilskudd på 71 millioner fra eksterne kilder utenfor Agder. Andelen til Agder er 29,5 
millioner, hvilket er det dobbelte av Fylkeskommunens faste tilskudd til kontoret for perioden. 
  

Sørlandets Europakontors formål: 
Selskapet skal drive utvikling av samfunns-og 
næringslivet på Sørlandet, og være et kunnskapssenter 
for EU/EØS saker, herunder bidra til å øke deltakelsen i 
og nytten av europeiske nettverk, programmer og 
aktiviteter for eierne og virksomheter i regionen. 

Bilde 1: Fullt hus på Sørlandets Europakontors etterseminar til 
Agderkonferansen 2019 
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Det strukturerte og langsiktige arbeidet til kontoret, gjør at man står rustet til å forbedre 
resultatene i EUs kommende programperiode 2021-2027. 
 
En proaktiv, operasjonell tilnærming til samfunnsoppdraget har sikret at Sørlandet er blitt godt 
posisjonert i regionenes økosystem i Brussel, hvor vi har styreplass i ERRIN nettverket. Kontoret har 
konkret sikret Agder et omdømme i Brussel og Nordsjø-regionen som en pådriver for Blå Vekst. 
Aktiv deltakelse i ERRINs Blå Vekst arbeidsgruppe og Periscope prosjektet står sentralt i arbeidet. 
Den norske regjeringen har anerkjent arbeidet ved å liste Periscope som god praksis i «Blå 
muligheter», regjeringens oppdaterte havstrategi fra 2019. 
 
Grønn omstilling og vekst er et av hovedområdene i den nye Europakommisjonens strategi. 
Sørlandets Europakontor har aktivt fulgt European Green Deal arbeidet, med formål å posisjonere 
Agders miljøer for nye muligheter i den kommende EU-programperioden 2021-2027.  
 

 

Bilde 2: EU-kommisjonær Frans Timmermans presenterer Europas Grønne Avtale 

Digitaliseringsbølgen rammer Agder på lik linje med resten av verden, og kontoret har derfor 
arbeidet med en rekke initiativer. Ett av disse er etableringen av et nettverk av digitale 
innovasjonssentra som fokuserer på havrommet.  Det støtter opp rundt GCE Nodes og NORCEs 
felles satsing på å etablere en digital innovasjonshub for havteknologi. Sørlandets Europakontor 
har i tillegg bistått Regional koordineringsgruppe for e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG) og 
UiA i arbeidet med å søke forlenget status som europeisk referanseregion for helse- og 
velferdsløsninger for aktiv og sunn aldring. Utfallet ble nok en gang tre av fire stjerner. 
 
Gjennom kompetansemegling og prosjektetableringsstøtte innen kultur og utdanningsområdet, 
har Kristiansand Katedralskole Gimle fått tildelt 380 000 kroner gjennom prosjektet InDigSE – 
Promotion of social entrepreneurship in the youth sector by digital and informal education tools. 
Prosjektet har mottatt over 1,4 millioner kroner i støtte fra Erasmus+-programmet, og har som mål 
å engasjere ungdom i sosialt entreprenørskap. 
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Horizon South Norway nettverket, hvor Sørlandets Europakontor er sekretariat, arbeider for økt 
regional deltakelse i EUs FoUoI program Horizon 2020. Et stort etterseminar på Agderkonferansen 
og et målrettet arrangement på Arendalsuka har utfordret regionen og samtidig presentert hva 
FoUoI miljøene på Agder er kapable til. Kombinert med Den Store Pengedagen, som kontoret var 
med å etablere, gjennomføres en kombinert satsing sammen med virkemiddelapparatet for 
mobilisering til økt internasjonal forsknings og innovasjonsaktivitet. 

SUNN OG SOLID ØKONOMI 

I 2019 ble det for andre år på rad registrert inntekter over 5 millioner kroner. I 2019 var bokførte 
inntekter 5,218 millioner, mens de i 2018 var 5,078, hvilket var opp fra 4,557 millioner i 2017 og 
4,159 millioner i 2016. Tilskudd fra eiere utgjorde 3,908 millioner kroner, mens prosjekt- og 
oppdragsinntekter utgjorde totalt 1,31 millioner kroner. Årsresultatet i 2019 er på kr 229 143. Den 
totale egenkapitalen i selskapet er kr 2 176 369. 

DRIFTSMESSIG UTVIKLING 

Ved slutten av 2019 arbeidet 6 personer ved kontoret, inkludert 3 prosjektmedarbeidere på 
Periscope og Horizon South Norway. Totalt representerer de 6 personene 5,3 årsverk. To 
studentpraktikanter fra UiA har i tillegg fått praktisere i Brussel.  

FREMTIDSUTSIKTER 

I 2020 har Sørlandets Europakontor fokus på å forberede Agders næringsliv, offentlig sektor og 
forsknings- og innovasjonsaktører på nye EU programmer, som løper fra 2021-2027. Kontoret vil 
dessuten arbeide målrettet for å sikre kompetansebygging, erfaringsutveksling og samskaping 
rundt EUs viktige prioriteter: 

• Europas Grønne Avtale, herunder sirkulærøkonomi 
• Blå Vekst, inkludert dekarbonisering av operasjoner i Nordsjøen, fornybar havenergi og 

digitalisering av havrommet 
• EUs urbane agenda, inkludert smarte byer 
• Smart og bærekraftig mobilitet 
• Digitalisering innen offentlig og privat sektor, herunder helse- og velferdsteknologi 

Horizon South Norway nettverket videreføres med spesifikt fokus på å sikre deltakelse innen de 
resterende Horisont 2020 utlysningene som er aktuelle for aktører fra regionen, i tillegg til å spre 
informasjon om Horisont Europa og øvrige EU programmer, som starter i 2021.  

Oppsummert vil 2020 bli et aktivt år med sterkt fokus på operasjonell informasjonsformidling, 
kompetansebygging, nettverksbygging og sikre deltakelse på relevante internasjonale plattformer, 
som kan gi Agder en mulighet til å ta enda større del i EUs innovasjons- og utviklingsarbeid. Dette 
fremmer Agders interesser i tråd med Regionplan Agder 2030. 

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 og operasjonelle 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 
bidrar til å rette fokus på internasjonale 
muligheter og sikre en portefølje av tjenester 
som når ut til brukere på Agder:  

• Internasjonalt Forum Agder, inkludert 
eiere og Nordisk Informasjonskontor 

• Horizon South Norway nettverket: 
Kristiansand kommune, NHO-Agder, 
forskningsaktører, herunder 
Universitetet i Agder, Niva, NIBIO, 
NORCE. Sørlandets Europakontor er 
sekretariat. 

• Virkemiddelapparatet: Samarbeid med 
NHO Agder, Innovasjon Norge, Norges 
forskningsråd, Regionale 
forskningsfond Agder, 
Forskningsmobilisering Agder om Den 
Store Pengedagen 

• Klynger og nettverk, spesielt GCE Node, 
Digin og EYDE klyngen. 

• Nærings- og regionale utviklere, i 2019 
spesielt: Arendal kommune, Kristiansand kommune og Business Region Kristiansand, 
Grimstad Næringsforening, NHO Agder, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Lister 
Nyskaping, Setesdal Regionråd.  

Utover dette arbeider Europakontoret tett med andre norske regionskontorer i Brussel, KS i 
Brussel, europeiske nettverk som ERRIN, samt klynger, forskningsinstitusjoner og offentlig sektor-
aktører knyttet til Periscopes innovasjonsøkosystem. 

 

Bilde 3: Sørlandets Europakontor og Nordisk 
Informasjonskontor med kurs for Ungdommens 
Fylkesting, 2019 
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TEMATISKE SATSINGER 

BLÅ VEKST  

Siden 2014 har Sørlandets Europakontor 
arbeidet aktivt med Blå Vekst, de siste 
årene i nært samarbeid med GCE NODE. 

Interreg Nordsjø prosjektet Periscope står 
sentralt i arbeidet, som det vil gjøre frem 
til dets avslutning i mars 2021. Fokuset i 
prosjektet rettes på å samle aktører for 
innovasjonssatsinger knyttet til grønn 
omstilling av havnæringene, 
dekarbonisering av Nordsjøen, 
digitalisering og smarte operasjoner. Smart 
inspeksjon og vedlikehold i maritim og 
offshore sektorer, inkludert offshore vind, 
er en del av fokusområdet, samt offshore-
baserte ladestasjoner til farkoster og 
droner, som muliggjør dekarbonisering av 
Nordsjøen og andre havområder.  

Gjennom et nært samarbeid med 
Skottland, herunder Scottish Enterprise, 
har Sørlandets Europakontor sikret at 
Storbritannias Offshore Renewable Energy 
Catapult har tiltrådd Periscope 
partnerskapet. Klyngen Marine South-East, 
basert i den maritime huben Southampton 
har også kommet med i partnerskapet. 
Disse to aktørene har en rekke satsinger, 
som komplementerer Agders næringsliv. 
Således er det forventninger til at 
bedriftspartnerskap kan etableres på tvers 
av landegrensene. 

Den pågående digitaliseringsbølgen 
påvirker havrommet og aktiviteter som 
utøves i det. Europakommisjonens store 
satsing på et Europa klart for den digital tidsalder inkluderer opprettelse av Digital Innovation 
Hubs. GCE NODE og NORCE har initiert en slik hub på Agder, med fokus på havteknologi. 
Sørlandets Europakontor har komplementert satsingen med etablering av et europeisk nettverk at 
Digital Innovation Hubs som fokuserer på havrommet. Totalt er 9 land med i satsingen ODIN 
(Ocean Digital Innovation hub Network). 

Periscope Forum er møteplassen for offentlig og privat sektor for å diskutere rammebetingelser og 
tiltak for å sikre bærekraftig blå vekst i Nordsjø-regionen. Et vellykket arrangement november 2019 
ble komplementert med et påfølgende Round Table, hvor innspill til Nordsjøkommisjonens nye 

 

Periscope nøkkelinformasjon: 

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

• Formål å etablere innovasjonsøkosystem for 
Blå Vekst i Nordsjø-regionen. 

• 3,5-årig prosjekt 1.10.2017-30.3.2021 
• GCE NODE og klynger fra Danmark, Sverige, 

Skottland, England, Tyskland og Nederland 
deltar i prosjektet. 

• Partnerskapet har direkte og indirekte linker til 
over 2500 næringsaktører. 

• Skal hjelpe aktører til å etablere  
transnasjonale innovasjonsprosjekter innen 
havøkonomien. 

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

• Sørlandets Europakontor er iverksetter og 
prosjektleder. 

• Den norske regjeringen har referert til 
Periscope som god praksis i «Blå muligheter», 
regjeringens oppdaterte havstrategi fra 2019. 
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strategi ble etablert. Sørlandets Europakontor har i tillegg organisert workshop på European 
Maritime Day i Lisboa, samt arrangementer i samarbeid med ERRINs Blå vekst arbeidsgruppe. 

GRØNN VEKST 

Bærekraft skal bli en integrert del av alle politikkområdene til EU. Europas Grønne Avtale 
(European Green Deal) består av 50 ulike tiltak innenfor syv prioriterte politikkområder: ren energi, 
bærekraftig industri, bygg og renovasjon, bærekraftig mobilitet, biologisk mangfold, bærekraftig 
landbruk og luftforurensing. Som ventet inneholder planen et mål om minst 50% utslippsreduksjon 
innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå, og at Europa innen 2050 skal bli det første 
klimanøytrale kontinentet. Arbeidet skal forankres i en europeisk klimalov med klimanøytralitet i 
2050 som det overordnede målet, og ingen regioner og aktører vil holdes utenfor. Dette betyr i 
prinsippet at Agder må forstå og forholde seg til denne avtalen. Sørlandets Europakontor har 
derfor iverksatt informasjons- og kompetansehevingstiltak, som vil styrkes ytterligere i 2020.  

Det å bli det første klimanøytrale kontinentet er en stor utfordring, men også en av de største 
mulighetene i vår tid. Det vil kreve enorme investeringer i forskning og innovasjon, og en omstilling 
av dagens økonomiske system. En annen sentral ambisjon under Green Deal er at EU skal bli 
verdensledende innen sirkulær økonomi. Det vil derfor utarbeides en ny handlingsplan for sirkulær 
økonomi i løpet av 2020, med spesielt fokus på ressurskrevende sektorer som elektronikk og 
tekstil- og anleggsbransjen. I tillegg skal EU lansere en ny industristrategi i 2020, som krever 
oppmerksomhet på Agder. Sørlandets Europakontor har lagd en detaljert sirkulærøkonomi-briefing 
med referanse til bakenforliggende policy og tiltak, herunder FoUoI prosjekter og satsinger.  

På et mer operasjonelt nivå understøtter Sørlandets Europakontor Kristiansand kommune i 
etableringen og gjennomføringen av Interreg Europa prosjektet GRESS (GREen Startup Support), 
som bygger på Kristiansand kommunes grønne forretningsidékonkurranse og satsinger innen grønt 
entreprenørskap.  

Setesdalen Regionråd har via Sørlandets Europakontor kommet med i Interreg Østersjø prosjektet 
MARA (Mobility and Accessibility in Rural Areas). Prosjektet søker å finne nye måter å forbedre 
tilgjengelighet og mobilitet i distrikter som typisk er turistområder, herunder pilotering av ulike 
lokale mobilitetsløsninger, inkludert en mobilitetsmonitor for befolkning basert på 
mobiltelefondata, e-sykkeldeling, sanntidsinformasjon for call-a-buss-systemer og vannveier for 
transport. Sørlandets Europakontor bistår Setesdalen Regionråd i gjennomføringen av prosjektet. 

DIGITALISERING, HELSE OG VELFERDSTEKNOLOGI, SKOLE OG UTDANNING, KULTUR 

Foruten det nevnte ODIN initiativet, har Sørlandets Europakontor rettet fokus på digitalisering 
gjennom et seminar og kurs på «Lønnsom digitalisering» for offentlig og privat sektor, i samarbeid 
med Grimstad Næringsforening og Egde Consulting.  

Kontoret har tilrettelagt og gjennomført en konferanse og workshop i Brussel rundt digital 
satsingen til UiA og Prospectus AS, som går ut på å bruke kunstig intelligens til å forutse kommende 
kriser og konflikter knyttet til klimaendringer. Bistanden fra Sørlandets Europakontor har åpnet 
mange dører for de to aktørene fra Agder, inkludert invitasjon til å samarbeid med 
Europakommisjonens Joint Research Centre i Ispra, Italia. 
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Bilde 4: Klikk bildet for intervju med LeRon Schultz etter Brussel-konferansen “Climate, Security and 
Migration: Using Advanced Integrated AI Solutions” organisert av Sørlandets Europakontor 

Agder har igjen fått tildelt status som 3-stjernes referanseregion innen aktiv og sunn aldring. 
Regionen gjør det særlig godt innenfor telemedisin og avstandsoppfølging – løsninger som gjør det 
mulig for eldre å bo hjemme lenger, mens helsepersonell kan følge dem opp uten at de eldre 
trenger å komme til sykehuset. Sammen med UiAs Senter for e-helse har Sørlandets Europakontor 
koordinert søknadsprosessen for å sørge for å skaffe Agder referansestatus igjen. Søknaden ble 
skrevet i samarbeid med Regional koordineringsgruppe for e-helse og velferdsteknologi Agder 
(RKG). 

Sørlandets Europakontor tok initiativ til et Erasmus+ prosjektet InDigSE – Promotion of social 
entrepreneurship in the youth sector by digital and informal education tools, hvor Kristiansand 
Katedralskole Gimle (KKG) er blitt tildelt 
380 000 kroner. Prosjektet, som løper 
over 2 år og har mottatt 1,4 millioner 
kroner i støtte, har som mål å engasjere 
ungdom i sosialt entreprenørskap. 
Prosjektet er et samarbeid mellom 
Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG), 
Klaipeda University (Latvia), Euroregion 
Baltic (Polen) og BISER (Polen). Ungt 
Entreprenørskap Agder er assosiert 
partner. Gjennom de to neste årene skal 
det utvikles pedagogiske støtteverktøy 
som skal bidra til å øke 
gründerkompetansen blant ungdommer. 
Verktøyene skal til slutt samles i en 
håndbok. 

 

Bilde 5: InDigSE teamet: Karsten Aust (Sørlandets 
Europakontor), Birthe R. Fennefoss, Siri Ida Ovanger 
(lærere ved KKG) og Aleksander Lien (Ungt 
Entreprenørskap Agder) 
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På kulturområdet har Sørlandets 
Europakontor bistått Arendal 
kommune og Grimstad kommune. 
Førstnevnte har tatt i del i Cold 
Coast Collective, et nord-europeisk 
kystturisme-nettverk. Sørlandets 
Europakontor organiserte og 
gjennomførte et kreativt 
ideverksted med nettverket i 
Arendal, for å ta frem felles 
internasjonale satsinger. Ett av 
initiativene har gitt inspirasjon til 
sjø-ørretfiske satsing i regionen. 

I samarbeid med Grimstad 
kommune, Grimstad Min By og 
Næringsforeningen i Grimstad, har 
Sørlandets Europakontor 
gjennomført et kreativt 
idéverksted høsten 2019. 28 
representanter fra næringsliv, 
offentlig sektor, akademia, 
studenter og frivillige 
organisasjoner har sammen 
utforsket og generert djerve idéer 
for å nå målet om at Grimstad 
innen 2025 kan bli ledende på 
kulturopplevelser, som tiltrekker 
lokalbefolkning og turister fra hele 
verden gjennom hele året. 

Ideverkstedet, som ble ledet av Sørlandets Europakontor, genererte åtte gode idéer innen fire 
fokusområder, som skal følges opp fremover. 

TVERRGÅENDE AKTIVITETER 

Sørlandets Europakontor gjennomfører en rekke aktiviteter på tvers av sektorer og tematikk. En 
rekke små, spesialiserte arrangementer til store, brede arrangementer som REGIONOR under 
European Week of Regions and Cities i Brussel, har vært gjennomført i 2019. Mer enn 1200 
personer har deltatt på arrangementene. 

Kompetansemegling og representasjon har vært en viktig aktivitet. Foruten deltakelse på arenaer i 
Brussel, har kontoret aktivt bistått privat, offentlig og frivillig sektor med partnersøk og 
relasjonsbygging.  

Mobilisering til EØS-midlene har, som i 2018, vært prioritert i 2019. Målet er å få prosjekter med 
deltakelse fra Sørlandet. 

 

Bilde 6: Arbeidsgruppe under Cold Coast Collectives kreative 
ideverksted med Arendal kommune som vert, mars 2019 

Bilde 7: Kreativt ideverksted i Grimstad, september 2019 
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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. 

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 

251 artikler med god praksis og tematisk innsikt, innovative prosjekter og internasjonale aktører 
ble publisert i kunnskapssystemet Europabanken i løpet av 2019. Dette underbygger visjonen om å 
sikre praktisk innsikt i EU ved å dekke programmer, strategier, policies, prosjekter og nye 
innovasjoner, teknologier og markedsmuligheter.  

ARRANGEMENTER 

Sørlandets Europakontor har vært arrangør og medarrangør i en rekke arrangementer i løpet av 
året som gikk. Aktivitetene har inkludert alt fra små workshops til store, prestisjefylte 
arrangementer, med over 1200 deltakere til sammen. 

Tabell 1: Arrangementer i 2019 

Tema Målgruppe Informasjon Sted og dato Antall 
deltakere 

Horizon South Norway: 
Agderkonferansen 
etterseminar 

Alle Hva er det neste store 
målet for Agder? 
Hvilken rolle kan FoU 
og innovasjon spille 

Kristiansand, 
januar 2019 

130 

Kurs om EU/EØS for Vest- 
Agder Ungdommens 
Fylkesting 

Ungdommens 
Fylkesting 

Informasjonsseminar 
om EU/EØS 

Kristiansand, 
januar 2019 

20 

Kurs om EØS-midler Alle Informasjonsseminar 
om 
kulturprogrammene i 
samarbeid med 
kulturrådet 

Kristiansand, 
februar 2019 

40 

Europeisk Cold Coast 
Cooperation Hackathon  

Alle Idégenererings 
workshop I samarbeid 
med Arendal 
kommune 

Arendal, mars 
2019 

20 
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Tema Målgruppe Informasjon Sted og dato Antall 
deltakere 

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

Flekkefjord, april 
2019 

100 

Seminar lønnsom 
digitalisering  

Privat næringsliv Seminar i samarbeid 
med Edge Consulting 

Grimstad, april 
2019 

25 

ERRIN Blå Vekst 
arbeidsgruppe 

ERRIN 
medlemsregioner 

DG GROW til stede for 
å diskutere utviklingen 
av den nye LeaderSHIP 
2030-strategien  

Brussel, april 
2019 

31 

Workshop under 
European Maritime Day 

Alle  Lisboa, mai 2019 120 

Jean Monnet Chair (UiA 
sommerskole) 

Alle Åpningsseminar UiA 
sommerskole 

Kristiansand, juni 
2019 

70 

ERRIN Blå Vekst 
arbeidsgruppe  

ERRIN 
medlemsregioner 

Fokus på blå 
bioøkonomi. 
Presentasjon av Blue 
Bioeconomy Roadmap 

Brussel, juni 
2019 

25 

Digital Innovation Hub 
Ocean 

Offentlig sektor, 
FoU, privat 
næringsliv 

Etablering av et 
internationalt DIH-
nettverk 

Brussel, juli 2019 11 

Horizon South Norway: 
Åpen Innovasjon – 
Nøkkelen til bærekraftige 
bedrifter og samfunn 

Alle Sammen med 
Forskningsrådet 

Arendalsuka, 
august 2019 

60 

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

Grimstad, august 
2019 

100 

Horizon South Norway: 
Informasjonsseminar om 
aktuelle H2020 Blue 
Growth utlysninger  

Privat næringsliv To arrangementer Kristiansand, 
Arendal, 
september 2019 

18 

Kreativt idéverksted Alle Idégenererings 
workshop for 
Grimstad kommune 

Grimstad, 
september 2019 

45 

Kurs lønnsom 
digitalisering (4 delkurs)  

Privat næringsliv 
og offentlig 
sektor 

4 kurssamlinger i 
samarbeid med Edge 
Consulting og 
Grimstad 
Næringsforening 

Grimstad, 
august-
november 2019 

21 

EWRC 
Introduksjonsseminar 
 

 

Alle Seminar i samarbeid 
med Regionor 

Brussel, oktober 
2019 

110 
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Tema Målgruppe Informasjon Sted og dato Antall 
deltakere 

Mission Europe: regions 
and the shaping role of 
future R&I instruments 

Alle EWRC-arrangement Brussel, oktober 
2019 

60 

Innovative løsninger for å 
hindre marin forsøpling, 
med særlig fokus på plast 

ERRIN 
medlemsregioner 

I samarbeid med 
ERRINs arbeidsgruppe 
“Blå Vekst” 

Brussel, oktober 
2019 

34 

Climate, Security and 
Migration: Using 
Advanced Integrated AI 
Solutions 

EU institusjoner, 
NGOer, FoU, 
myndigheter, 
beslutningstakere 
offentlig sektor  

Konferanse med 
påfølgende workshop 
med formål å fremme 
Prospectus AS og UiA 

Brussel, oktober 
2019 

55 

Periscope Forum Alle Fokus på globale 
utfordringer og 
konkurranseevne i den 
marine og maritime 
sektor 

Brussel, 
november 2019 

75 

Periscope Round Table Alle Workshop om 
innovasjonsklimaet i 
Nordsjøregionen 

Brussel, 
november 2019 

35 

ODIN Offentlig sektor, 
FoU, privat 
næringsliv 

Internasjonalt DIH-
nettverk 

Brussel, 
desember 2019 

17 

 

Sørlandets Europakontor har startet forberedelser til «Lynkurs EU/EØS for folkevalgte», planlagt i 
mars 2020, samt den internasjonale konferansen «Technology Crossovers in the Blue Economy» 
sammen med GCE NODE og NFEA (Norsk Forening for Elektro og Automatisering), planlagt i 2021. 

 
Bilde 8: Enhetssjef Felix Leinemann, Europakommisjonen, keynote speaker på Periscope Forum 2019 
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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 
avslutningskonferanse for EU 
prosjektet Smart Blue Region, januar 
2019 

• Presentasjon for Fylkesutvalget, Vest-Agder Fylkeskommune, januar 2019 
• Presentasjon for Businessregion Kristiansand, februar 2019 
• Presentasjon for Klyngeforum, februar 2019 
• Presentasjon for Kristiansand kommune om EUs forsknings og innovasjonsprogram, mars 

2019 
• Sørlandsrådet, april 2019 
• Presentasjon for LO Agder og Rogaland, juni 2019 
• Presentasjon av Agders innovasjonsaktiviteter under Nordsjøkonferansen i Marstrand, juni 

2019 
• Presentasjon på GCE NODE’s arrangement 
• Presentasjon for norske traineer og praktikanter i Brussel, september 2019 
• Presentasjon for studenter ved UiA om studentpraktikantordning og trainee-muligheter i 

Brussel, 2019 

STUDIETURER 

I løpet av 2019 har følgende aktører vært på studieturer, hvor Sørlandets Europakontor har spilt en 
sentral rolle i tilrettelegging og gjennomføring: 

• Kongsgård skolesenter, september 2019 
• UiAs ledelse og dekaner med flere, oktober 2019 
• Nye Veier, desember 2019 

Planlegging av Brussel-studieturer for Østre Agder Regionråd, UiA Statsvitenskap og Husbanken Sør 
er startet mot slutten av 2019. 

Bilde 9: Seminar om prosjektmuligheter innen havrommet 
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REPRESENTASJON OG KOMPETANSEMEGLING 

Representasjon har inkludert følgende aktiviteter: 

• Norges delegasjon til EU: Gjensidig informasjonsmøter (regelmessig etter EØS-komitéens 
møter i Brussel) 

• ERRIN: ukentlig nettverking og deltakelse i arbeidsgruppemøter og bilaterale møter med 
regionkontorer 

• Representert i nettverksmøter for norske regionkontorer, forsknings- og 
innovasjonsinstitusjoner i Brussel, i regi av Den norske delegasjonen til EU og NORCORE. 

• Deltakelse i European Parliament SEARICA - North Sea Preparatory Action in practice 
• Representert fylkeskommunene på CPMR-møter 
• Møter med Samferdselsdepartementet i forbindelse med deres møter i TEN-T-nettverket 
• ERRIN management board 
• EIP-AHA/AAL-nettverk 
• Mottakelse for stortingsrepresentanter på Norges Hus, 07.02.2019 
• Møte med Statsminister Erna Solberg i forbindelse med EØS-avtalens 25års jubileum, 

22.03.2019 
• Representerte kontoret under Stavangerregionens studietur/besøk til Agder/I4Helse i 

forbindelse med forberedelse til RS-søknad, 31.01.2019 
• Dialogmøte med Regionalråd Lorentzen, Norges delegasjon til EU, 10.4.2019 
• Med i film om Europadagen av Norges delegasjon til EU «Hva betyr Europadagen for 

deg?», 07.05.2019 
• Blå vekst studietur til Orknøyene og Aberdeen for møter med Scottish Enterprise, Oil & Gas 

Technology Centre, samt en rekke aktører som ONE Codebase, Opportunity North East, 
Deep Miner, National Subsea Research Initiative, Infinity Oilfield Services, Axis Energy 
Projects, EC-OG, Rovco, Deltatek Global, Cortez Subsea, Waves 4 power, Orbital Marine, 
Leask marine, juni 2019 

• Diverse møter med Scottish Enterprise ad digital innovation hub satsinger, juli-desember 
2019. 

• Møter med Horisont 2020 Nordvest (Linn Kristin Akslen-Hoel) 
• Møte med Carsten Horn-Hanssen (Transportråd) på EU-delegasjonen om "Transport og 

Mobilitet i EU - hvor ligger informasjonen?", 10.09.2019 
• Møte med statssekretær Allan Ellingsen, 25.09.2019 
• Lansering Electric Region Agder, Arendal, 27.9.2019 
• Innspill til «Workshop: A robust innovation ecosystem for the future of Europe» om 

utfordringer med utvikling av økosystemer, 25.11.2019 
• Styremøte med Climate KIC, Osloregionens Europakontor, Nord-Norges Europakontor, og 

NORCORE. Brussel, 2-3.12.2019 
• Deltakelse/representasjon under European Green Week 
• Deltakelse/representasjon under Sustainable Energy Week 
• Deltakelse/representasjon under European Week of Regions and Cities 
• Deltakelse/representasjon under Research & Innovation days 
• Deltakelse/representasjon under Mobility week 

Som en del av prosjektrådgivning og assistanse, har Sørlandets Europakontor arbeidet aktivt med 
kompetansemegling. Utover dette har kompetansemeglingen inkludert:  

• Koblet Arendal Fossekompani og Aftenskolen for mulig felles dronekurs-satsing 
• Agder Energi koblet med to selskaper i Storbritannia 
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• Etablering av ODIN (Ocean Digital Innovation hub Network) med Agder i førersetet 
• Etablert formelt samarbeid med følgende europeiske klynger: 

o Offshore Renewable Energy Catapult, Skottland  
o Marine South East, England 

 

 

Bilde 10: Periscope åpner nye allianser for Agder - her på havenergi-workshop hos EMEC, Orknøyene, juni 
2019 
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PROSJEKTARBEID 

PROSJEKTRÅDGIVNING OG -FORBEREDELSER 

I 2019 har Sørlandets Europakontor arbeidet med prosjektrådgivning for et bredt spekter av 
aktører på Agder. Nedenfor er et utvalg av aktører som har benyttet seg av kontorets tjenester:

Aersea AS 

Aker Solutions 

Aanesland Fabrikker AS 

Arendal commune 

Avitel AS 

Baring AS 

Bon Vivant AS 

Business Region 
Kristiansand 

Bygland kommune 

cDynamics 

DiaGraphIT 

Drivers Home AS 

EVN AS 

FK Vigør 

Flekkefjord VGS 

GCE NODE 

Global Ocean 
Technology AS 

Green Sealice Solutions 

GRIDD.ai AS 

Grimstad kommune 
(næring og helse, 
voksenopplæring) 

Grimstad 
Næringsforening 

Høst AS 

Imero AS 

Indico Systems 

Kitron AS 

Klassisk i Sentrum 

Kristiansand 
Katedralskole Gimle  

Kristiansand kommune 

KRNC Coaching AS 

Lillesand kommune 

Machine Prognostics 
AS 

Marché AS 

McGregor 

Menneskelige Resurser 
AS 

Meshtech AS 

Moment Holding 

MOSO AS 

No1 Products AS 

Norac AS 

NORCE 

Norway Royal Salmon 
AS 

Norway Seaweed AS 

Polewall AS 

Prospectus AS 

Rebartek AS 

Red Rock AS 

REX Information 

RKG 

Seaber AS 

Sentient Energy AS 

Setesdalen Regionråd 

Telaris AS 

Trippel Transport 

UiA (diverse fakulteter 
med flere 
konsultasjoner per 
fakultet) 

PROSJEKTUTVIKLING OG -GJENNOMFØRING 

Sørlandets Europakontor har i 2019 arbeidet aktivt med gjennomføring av Periscope prosjektet, 
samt utøvelse av sekretariatsfunksjon for Horizon South Norway nettverket. Plattform for Nye Blå 
Næringer har i tillegg blitt gjennomført sammen med GCE NODE. Ny Vekst i digitale næringer på 



Aktivitetsrapport 2019 

Side	17 

Agder er et annet prosjekt som ble avsluttet i 2019. I prosjektet samarbeidet kontoret med DIGIN 
og Egde Consulting. 

I tillegg har kontoret aktivt bistått Kristiansand kommune med oppstart og gjennomføring av GRESS 
prosjektet, finansiert av Interreg Europa. Setesdalen Regionråd har også mottatt assistense ved 
gjennomføringen av MARA prosjektet i Interreg Østersjø. 

Sørlandets Europakontor har også bistått Regional koordineringsgruppe for e-helse og 
velferdsteknologi Agder (RKG) og UiA med å søke forlenget status som europeisk referanseregion 
for helse- og velferdsløsninger for aktiv og sunn aldring. Som ved første anledning, ble regionen 
tildelt tre av fire stjerner. 
 
Sørlandets Europakontor har aktivt bidratt til at Kristiansand Katedralskole Gimle blitt deltaker og 
tildelt 380.000 kroner i Erasmus+ prosjektet InDigSE – Promotion of social entrepreneurship in the 
youth sector by digital and informal education tools. Prosjektet, med et budsjett på over 1,4 
millioner kroner, har som mål å engasjere ungdom i sosialt entreprenørskap. 
 
Innen rammen av Periscope, initierte Sørlandets Europakontor sammen med GCE NODE, en stor 
prosjektsøknad på offshore flerbruksplattformer og områder innen Horizon 2020. Store 
industriaktører fra Nordsjøregionen deltok i satsingen. 

UiA har mottatt bistand til prosjektutvikling og søknadsskriving. En prosjektsøknad har fokusert på 
resirkulering av bilbatterier. En annen har fokusert på fremtidens demokratiske styringsmodeller. 
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KONTAKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIG MARTHINSEN 
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR 

 MARTINE ELISE 
FARSTAD 
ENHETSLEDER 
BRUSSEL 

 

 

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

 Tel	(+47) 932 880 49 
mef@south-norway.no 
 

KARSTEN AUST 
EU-KONSULENT 

 ANNA LYGRE 
SOLVANG 
KOMMUNIKASJONS-
ANSVARLIG 

 

 

 

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

 Tel	(+47) 913 751 67 
als@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 

Nettsider	

www.south-norway.no 
www.europabanken.no 
periscope-network.eu  

E-post	

post@south-norway.no  

Følg	oss	

Facebook 
LindedIn 
Twitter 


