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Hvorfor et EU kompetanseprogram?
• Store samfunnsutfordringer

– Klima og energi, verdiskaping, areal og transportplanlegging, 
offentlig tjenesteutvikling, demografi, sysselsetting, byutvikling, 
kultur og folkehelse, utdanning, kompetanseutvikling…

• FK har en viktig rolle

• Vi trenger og kan bli bedre – i samarbeid med andre!

• Forskning, utvikling og innovasjon et viktig virkemiddel

• Et EU prosjekt gir økt kvalitet, et stort nettverk, tilgang på 
midler, inspirasjon og faglig og faktisk merverdi

• «Det er et frustrerende faktum at …»



Styrings-
dokumenter og
regionale planer 

Samarbeid
offentlig og 
privat sektor

EU
engasjement

merverdi

Utviklings-
prosjekter 
og FoUoI

Behov for
utdanning, 
innovasjon 
og utvikling 

Bedre og/eller økt -
• strategi måloppnåelse 
• kompetansebygging
• kvalitetsutvikling
• erfaringsutveksling
• tverrfaglig samarbeid
• internasjonale nettverk
• ekstern finansiering
• trygghet i å engasjere

Kompetanse-
og kvalitets

mål

Resultat innen
tjenesteyting og
verdiskaping

MERVERDI i EU ARBEID



 Pedagogisk utvikling
 Utvikler, tester og implementerer 

nyskapende praksis innen 
læringsmetoder og -materiell

 Godkjenner kompetanse, ferdigheter 
og kunnskap

 Fremmer entreprenørskap gjennom 
tverrnasjonalt samarbeid

 Kunnskap om språk og kultur
 Læringsmotivasjon
 Verdier og internasjonalt medansvar

Motivasjon; 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Internasjonalt samarbeid bidrartil kulturell og språklig kompetanse. Kunnskap om ogferdigheter i fremmedspråk erviktig, spesielt for et lite land med en åpen økonomi.Internasjonalt samarbeid gir nye perspektiver på undervisningsmetoder og organiseringen av arbeidet i skole og opplæring.For mange kan en internasjonal erfaring gjennom utveksling, studiebesøk eller kontakt via informasjons- og kommunikasjonsteknologi være en stor inspirasjon og motivasjon for å fortsette læringen hjemme.Et annet perspektiv som kan trekkes fram er at internasjonalt samarbeid ofte kan bidra til refleksjon rundt grunnleggende demokratiske verdier og menneskerettigheter. Det å se seg selv og sin situasjon i relasjon til andre kan være både utfordrende og utviklende.



Andre motivasjoner; 

 Økt finansiering av prosjekter

 Høyere kvalitet i den 
profesjonsrettede/høyere 
utdanningen

 Tilgang til partnere med unik 
kompetanse og teknologi

 Økt troverdighet, status og 
annerkjennelse

 Økt samarbeid med næringsliv 
og offentlig sektor

76 milliarder euro
2014-2020



Samspill og synergier er nøkkelen

Smart, sustainable, and inclusive growth
5 headline hovedmål – støttet av flaggskip initiativer and programmer

Innovation 
Union

Digital 
Agenda

Integrated
Industrial

Policy

Youth on 
the Move

Skills and 
Jobs

Platform 
against
Poverty

Resource 
Efficiency

75% 
employment

3% of GDP 
for research

20/20/20 
climate targets

Education targets 25% reduction 
of poverty

Brukernavn
Presentasjonsnotater
- Vi bistår virksomhetene i å lage internasjonale prosjekterProfilering av Oslo Policy EU



Forankring av EU-satsingen
• Internasjonal strategi og handlingsplaner – arbeid 

med EUs programmer
• Internasjonal administrativ kontaktgruppe
• Informasjon og dialog med fylkespolitikere, 

ledergruppe, VSV med fler
• Konferanser og seminarer i Vestfold
• Dialogmøter med virkemiddelapparat og 

departement
• FoUoI-nettverk

Selve kompetanseprogrammet
• Til behandling i FLG oktober (2x) og desember 2014
• 2-3 arbeidsgruppemøter inkl. eksterne hjelpere
• Ivar og Osloregionens Europakontor



Mangel på KAPASITET OG TID, og litt kompetanse…..



Stor KOMPLEKSITET og behov for å finne frem 



Økt fokus på innovasjon og samarbeid; 
• Manglende forståelse og kunnskap om hvordan utvikle og igangsette 

utviklingsprosjekter internt og/eller med relevante samarbeidspartnere

Økt bevissthet, kunnskap og engasjement om muligheter;
• begrenset ledelsesforankring av internasjonalt arbeid
• lite eller ingen erfaring, eller kjennskap til EUs programmer som arena for 

utvikling
• i liten grad nødvendige omprioriteringer som muliggjør en økt EU-innsats

Kapasitet til EU involvering; 
• Lite kapasitet og for få ressurspersoner til å involvere seg i EU-prosjekter 
• Mange «myter» omkring kapasitet, ressurser, tid og krav i EU-prosjekter

Et styrket støtteapparat;
• Få ressurser, støttefunksjoner og møteplasser nasjonalt og regionalt til å bistå 

offentlig sektor med EU-prosjekt arbeid 
• Manglende støtte til sentrale utfordringer i søknads- og 

prosjektgjennomførings-fasen hindrer realisering 

Behov og opplevde terskler for offentlig sektor



EU KOMPETANSE
PROGRAM

STRUKTUR



EU KOMPETANSEPROGRAM - PROSESS



HVA SKJER I EUROPA

Inspirasjon og engasjement

Bevisstgjøring og kunnskap     
om Norges forhold til EU

Overordnet EU-program oversikt

Felles ambisjoner med regionale 
samarbeidspartnere

Kontakt med gode hjelpere

Mål; Bevisstgjøring og kunnskap 
om Norges forhold til EU



7. sep. Bakgrunn og organisering Europe 2020
– Velkommen til Brussel – Osloregionens 

Europakontor
– Besøk til EU kommisjonen
– Bakgrunn for Europe 2020 – målsettinger og 

ambisjoner
– Hvordan har Europa 2020 lagt rammer for den 

overordnete organiseringen av EUs programmer
– Presentasjon av Erasmus pluss og Creative Europe
– Dannelsesvandring i Brusselgeografien 

8. sep. Regional utvikling og EUs programmer
– Hvilken rolle forventes offentlig sektor å ta i de nye 

EU programmene? 
– Presentasjon av Horisont 2020, Interreg og EØS etc.
– Hva er regional smart spesialisering – et godt 

eksempel fra Värmlands regionskontor 
– En suksess historie - Stavangers arbeid med 

europeisk innovasjonsarbeid og smart cities initiativ

9. sep. Utvikling av regionale prosjekter
– Fylkeskommunens rolle og ambisjoner; planer og 

prosesser der EUs virkemidler kan brukes til å styrke 
regional utvikling 

– Workshop/gruppearbeid – hvordan kan EUs 
programmer sees i sammenheng med egne 
strategier og ansvarsområder

EUs MULIGHETER
Enda mer inspirasjon

Bli kjent - nettverksbygging

Se koblinger

Kjenne uteapparatet

Kontakt med gode hjelpere

Utvikling av nye ideer, 
ELLER påfyll til pågående 
prosesser

Mål; Kompetanse i å forstå og 
identifisere hvordan regionale 
behov og utfordringer kan 
‘’løses’’ gjennom utnyttelse av 
EUs programmer 



EU KOMPETANSE
PROGRAM

STRUKTUR



Forankring og bevisstgjøring
Behovsavklaring
Identifisere rett utlysning

UTLYSNING

Prosjekt UTVIKLING

Partnersøk/
Prosjektetablering

Søknadssarbeid

Bli kjent med partnerne
Skrive søknad
Innhente dokumentasjon

Ide- og konseptutvikling
Finne partnere
Rekruttere nødvendig støtte

IDE
FASE

Kontrakts-
forhandling

Prosjekt GJENNOMFØRING

PROSJEKT
SLUTT

Prosjektarbeid

Tett dialog med partnerne
Møter og aktiviteter
Faglig og økonomisk rapportering

Resultatformidling
Implementering
Prosjektvidereføring

Resultat-
spredning
Evaluering

PROSESS- OG PROSJEKTFASER



EU kompetanseprogram materiale…..
• Overordnet informasjon om EUs ulike programmer
• Informasjon om parallelle kompetansearenaer 
• Programguide og relevante utlysninger fra sentrale 

programmer
• Kontaktinformasjon om gode hjelpere nasjonalt og 

internasjonalt
• Møteplasser for partnertreff 
• Prosjekt- og søknadsutviklingsveiledning

HJEMMELEKSE – ‘’Partnerskjema’’ 
OM HVA - HVORFOR - MED HVEM - HVORDAN



Forventede resultater 1

• Økt forståelse av hva EU er og betyr for norske og 
regionale interesser

• Mere kunnskap om EUs programmer som 
grunnlag for prosjektsamarbeid

• Økt kompetanse til å gjennomføre gode EU 
prosjekter

• Flere og bedre EU prosjekter med deltakelse fra 
FK og samarbeidspartnere



Forventede resultater 2
• Økt ekstern finansiering av regionale 

utviklingsaktiviteter
• Bedre kultur for samarbeid og team «på tvers»
• Styrket tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid – om 

regionale utfordringer gjennom internasjonal 
aktivitet

• Økt trygghet til å engasjere, informere, tilrettelegge 
og rådgi samarbeidspartnere i regionen



Utfordringer
Kompetanseprogrammet mer enn store lunsjer 
 Hvordan få til jevnlig erfaringsutveksling 

 Hvordan involvere samarbeidspartnere underveis

 Hvordan utnytte deltagernes tverrfaglighet og ulike 
tverrsektorielle ståsted i programmet og prosjekter

 Hvordan få satt av ‘’nok’’ tid til at det blir resultater

 Hvordan bruke ressurser og tid på noe andre gjør bedre

 Hvordan tørre bruke nyervervet kompetanse ‘’der ute’’



EU frokoster

Tema 24. juni og 28. august; 
Regionale prosesser, planer og strategier for Vestfold og omegn

 Hvilke prosesser, planer og aktiviteter er under oppseiling 
der økt internasjonalt samarbeid vil kunne bidra til å styrke 
muligheten for suksess! 

 Hvor kan tverrsektorielt/faglig samarbeid være en viktig 
bidragsyter

Etablere jevnlig møteplass for 
informasjons- og erfaringsutveksling         
og kompetanseheving innen relevante 
tema for økt internasjonal aktivitet.



Og rammen vår er: Vi har …
• Solid ledelsesforankring
• Et godt program
• Dyktige veiledere
• Spennende utfordringer
• Store muligheter!
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