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1. Hvem er vi, og hva gjør vi?

• Opprettet i 2005

• Tre eiere

• Seks partnere

• Registrert som lobbyist

• Hovedvekt på politisk påvirkningsarbeid, i
tillegg til program- og prosjektsamarbeid

Nord-Norges Europakontor

Kommisjonen

Rådet

Norges Hus

Europaparlamentet





1. Hvem er vi, og hva gjør vi?

• To hovedmål /fokus

• Ut→: Politisk påvirkning på vegne av regionen

• ←Hjem: Generell EU-kompetanse, og spesielt 
kompetanse på finansieringsordninger og 
programsamarbeid

• Manges kamp om oppmerksomheten i EU:

• Synlighet viktig

• Viktigere enn noen gang å spesialisere seg og 
inngå allianser



1. Hvem er vi, og hva gjør vi?



2. Våre viktigste arbeidsområder

Regionalpolitikk

Nordområdene

Næring, 
ressurser, 
transport, 

energi

FoU, smart 
spesialisering

Fiskeri, 
maritimt



Arktis og EU

2. Viktigste arbeidsområder



3. Våre viktigste nettverk



4. Påverkningsarbeid knytt til differensiert 
arbeidsgjevaravgift: Slik legg vi opp arbeidet framover for å 
vere godt førebudde 

Forskjellige scenarioer 
for 
samhørighetspolitikken 
etter 2020



• 11 tematiske mål, erstattes av fem prioriteringer:

• Et Smartere Europa: Satsing på innovasjon, 
digitalisering, omstilling og SMB-støtte. 

• Et grønnere karbonfritt Europa

• Et bedre forbundet Europa («Connected Europe”)

• Et mer Sosialt Europa: arbeidsvilkår, utdanning og 
opplæring, sosial inkludering og helsetjenester.

• Et Europa som er nærmere til innbyggerne: lokalt 
ledede utviklingsstrategier og bærekraftig 
byutvikling. 

4. Påverkningsarbeid knytt til 
differensiert arbeidsgjevaravgift: Slik 
legg vi opp arbeidet framover for å 
vere godt førebudde 



• Støtte til alle 3 typer regioner: Viktig påpekning!

• Mer skreddersøm i støttekriteriene: BNP per 
innbygger, ungdomsledighet, utdanningsnivå, 
konsekvenser av klimaendringer og mottak og 
integrering av innvandrere.

• Bedre forankring - større vekt på lokal ledelse og 
økte medfinansieringskrav

• Færre og tydeligere krav til støttemottakerne: Skal 
fremme energieffektivitet og smart spesialiserings-
strategier for å få størst mulig effekt av forsknings-
og innovasjonsvirkemidlene. 

• Færre og enklere regler og et mer fleksibelt 
rammeverk.

• Det nye rammeverket skal kombinere langsiktig 
investeringsplanlegging med fleksibilitet

• Sterkere kobling mellom samhørighetspolitikken og 
arbeidet med nasjonale strukturreformer. 

4. Påverkningsarbeid knytt til 
differensiert 
arbeidsgjevaravgift: Slik legg vi 
opp arbeidet framover for å 
vere godt førebudde 



Om differensiert arbeidsgiveravgift og 
midtveisevalueringen:
Denne referansen er viktig for oss:

Generelt: 

- Ser ingen faktorer som er en trussel mot statsstøtte:

- Ikke noe tyder på endring

- Vi får hjelp av NSPA mht. statsstøttebiten. 

- Er ikke en budsjettsak, og vi er nevnt som særskilt 

område

- Grensehindringer og infrastruktur er gode knagger

- Krav om mer langsiktighet og S3. S3-plattformen i 

NSPA viktig,  også i Interreg.

4. Påverkningsarbeid
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• Pt: Ikke hensiktsmessig å sparke inn åpne dører

• NSPA ligger allerede inne i teksten, som er tatt med i Kommisjonens 

forslag. 

• NSPA gir oss stor drahjelp mht. statsstøtteregelverket.

• Det skal gis støtte til alle regionen: støtter tanken om videreføring av 

dagens regelverk.

• Kriteriene for tildeling fra strukturfondene vil også ha betydning for hva 

slags former for norsk distriktsstøtte som anses forenlige med EØS-avtalen. 

• Hovedargumenter for videreføring:

• Lange avstander: like konkurransevilkår

• Tilgang på arbeidskraft - styrke arbeidsmarkedet

• Sikre bosetning

• Best mulig utnyttelse av naturressurser

4. Påverkningsarbeid knytt til differensiert arbeidsgjevaravgift: Slik legg 
vi opp arbeidet framover for å vere godt førebudde 



Kontakt oss!

Mer om kontoret på www.northnorway.org

Epost: brussel@northnorway.org

http://www.northnorway.org/
mailto:brussel@northnorway.org

