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1. Hvem er vi, og hva gjør vi?

• To hovedmål /fokus
• Ut→: Politisk påvirkning på vegne av, samt

profilering av Nord-Norge
• ←Hjem: Generell EU-kompetanse, samt

kompetanse på finansieringsordninger og
programsamarbeid

• Manges kamp om oppmerksomheten i EU:
• Synlighet viktig
• Viktigere enn noen gang å spesialisere seg

og inngå allianser



Våre viktigste arbeidsområder

Regionalpolitikk

Nordområdene

Næring, 
ressurser, 
transport, 

energi, 
industri

FoU, smart 
spesialisering, 

miljø og 
utdanning

Fiskeri, 
maritimt



Påvirkning

Politikk

Penger 
Programmer

Informasjon

Kompetanse

PR

Næring



Nordområdene, Arktis og 
regionalpolitikken





Fakta og høringsinnspill



Formell dialog



Europapolitikk + Arktispolitikk  = ♥





Differensiert 
arbeidsgiveravgift

• Fortsatt støtte til områder med særlig 
utfordringer

• EUs ytre regioner og de spredt befolkede 
regionene i Nordområdene er likestilt i 
strukturfondene som egen kategori

• Kan tyde på at Norges regionalpolitiske 
handlingsrom opprettholdes.

• Men detaljene må gjennomgås. 





Profileringsarbeidet



• EU-ambassadøren i Bodø

• Møter for arbeidsgruppa med bl.a. 
Europakommisjonen (DG EAC) og 
Europaparlamentets kulturkomité

Bodø – European Capital of Culture 2024





Finnmark – Barentssamarbeidet



Barents seminar in Brussels

• 5. June

• Sweden holds national chairmanship. Finnmark 
County holds regional chairmanship

• Focus on people to people cooperation

• Hosted by Swedish PermRep



Kommunikasjon og påvirkning mot EU

• Promotering av de 
gode eksemplene

• Nord-Norge som en 
kompetent 
ressursregion



Næring, ressurser, transport, energi, 
industri, fiskeri / havbruk og maritim 
sektor 



Hvordan fremmes nord-norsk 
næringsliv i EU? 

• EUs arktispolitikk / NSPA / ASF

• FOU-miljøene, H2020 og EU-finansieringsordninger

• Interreg

• Promotering av nord-norske næringsmiljøer på ulike 
konferanser i EU

• Videreføring av statsstøtteregelverket / den regionalt 
differensierte arbeidsgiveravgiften.

• Koplingsarenaer



Ressursene i Nordområdene

Illustrasjoner: Nordkloden og Joint Barents Transport Plan



Innovasjon

• To eksempler på innovasjon:
• Levendefangst med trål

• Ny foredlingsteknologi

Kilde og bilder: Nergård AS













FOU, utdanning og smart spesialisering





Forskning

Utdanning

Innovasjon

Smart 
spesialisering

Eksempler på FoU-arbeidet

• Deltar i faste nettverk
• Følger forskningspolitikken, 

samarbeidsmuligheter

• Selger inn eksperter fra Nord-Norge

• Bistår og viderekobler aktører i 
H2020-løp 

• Kommunikasjon og mobilisering



Deltar aktivt i ERRIN

• 130 regional aktører far 24 land

• 13 arbeidsgrupper

• 4 Ps:
• Project development
• Policy
• Profile-building
• Partnership



Det norske FoU-
nettverket i Brussel

• Koordineres av 
NORCORE

• Svært nyttig dialog, 
høyt nivå på talere



Programmer og 
finansieringsordninger



Road-show:



Finansierings- og nettverksmuligheter



Kontakt oss!

Mer om kontoret på www.northnorway.org

Epost: brussel@northnorway.org

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

