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Hva vi gjør
Vår visjon er å koble Trøndelag og Europa

• Jobber hjemover og mot Europa
• Jobber tett med Team Norway 
• Jobber tett i ulike nettverk i Brussel

Vår aktivitet kretser rundt våre medlemmers 
interesser og behov. 
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Horisont Trøndelag - Regionalt EU-nettverk

● Mobiliserer og tilrettelegger 
for økt deltakelse i EUs 
forsknings- og 
innovasjonsprogram.

● “Alle skal med” - bred regional 
deltakelse.

● Tematisk fokus på innovasjon i 
offentlig sektor. Medlemmer: Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, 

Nord universitet, SINTEF, NTNU, KS Trøndelag, Innovasjon Norge 
og Trøndelags Europakontor.



Hva skjer i EU?



Hva må til for å levere på målene?
• Fit for 55

• Bærekraftig transport

• Renere energisystem

• Renovering av bygg

• EU vil lede den tredje 
industrielle revolusjon

• På lag med naturen

• Internasjonalt 
samarbeid



Hvordan?
• Lovgivning
• Programmer
• Forskning og innovasjon



Hva betyr EU-EØS for kommuner og 
fylkeskommuner? 

• To sentrale roller
• Iverksettelse av felles 

regler i indre marked
• Samfunnsutvikling 

gjennom deltakelse i 
programmer

Kilde: KS, EØS-EFTA Forum

• Kunnskap & kompetanse
• NAV-skandalen 

• EUs videre utvikling
Kilde: Kronikk, Lise Rye

https://www.ks.no/fagomrader/ks-internasjonalt/europapolitikk/eos-efta-forum/
https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2022/04/20/Hvorfor-vi-trenger-en-ny-EU-debatt-25394609.ece


Endret geopolitisk terreng
• REPowerEU
• Energi trilemma

© Joanna Pessemier – DG Ener, European Commission



Tanker og observasjoner –hva bør norske kommuner og 
fylkeskommuner følge med på

• Høyt tempo, omfattende og komplekst
• Samtidig åpent, «forutsigbart» og 

kongruent

• Prioritering – hva er viktigst? Norske 
«landslag» og samarbeid

• Trender – klima, digital, sirkularitet, nye 
forretningsmodeller. Offentlige 
anskaffelser viktig verktøy

• Strategier, lovgivning og programmer
• Henger de sammen på norsk side?

Les artikkelen her

https://forskning.no/energi-ntnu-partner/smarte-bydeler-i-trondheim-er-forst-i-verden-med-kjop-og-salg-av-strom-i-nabolaget/1998237
https://forskning.no/energi-ntnu-partner/smarte-bydeler-i-trondheim-er-forst-i-verden-med-kjop-og-salg-av-strom-i-nabolaget/1998237


Takk for oppmerksomheten!

Europadagene 2022 – 1 og 2 juni 
Scandic Lerkendal, Trondheim.

Fremtidens transport, mobilitet og samferdsel i 
Trøndelag og Europa

Les mer her

Gratis påmelding her

https://mid-norway.no/

Mobil: +47 993 01 868
E-post: havard.tangvik@mid-norway.no

Mobil: +47 958 37 596
E-post: christoffer.stenseth@mid-norway.no

Mobil: +47 924 56 181
E-post: kaja.dypvik@mid-norway.no

https://mid-norway.no/2022/04/program-og-pamelding-europadagene-2022/
https://www.eventbrite.co.uk/e/europadagene-2022-tickets-316253501737
https://mid-norway.no/
tel:+47%20993%2001%20868
mailto:havard.tangvik@mid-norway.no
tel:+4795837596
mailto:christoffer.stenseth@mid-norway.no
tel:+4792456181
mailto:kaja.dypvik@mid-norway.no
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