
 

   

 

BESTILLERBREV FOR 2020 
 
Nord-Norges Europakontor er fylkeskommunenes lobbyaktør i  Brussel  og skal  
bidra t i l  å sikre nordnorske interesser innenfor EUs polit ikkområder med 
innvirkning på utvikl ingsmulighetene i  Nord-Norge.  
 
De to eierne leverer årl ig et besti l lerbrev t i l  Nord-Norges Europakontor,  der 
hovedlinjene for NNEOs arbeid for kommende år fremkommer. Besti l lerbrevet 
utarbeides i  dialog med NNEOs partnere.  
 
I  t i l legg ti l  besti l lerbrevet for 2020, vises det ti l  Europakontorets strategiplan 
2017-2020, samt partneravtalene.   
  
Kontoret er et kompetansesenter på EU/EØS og skal  bidra med relevant 
informasjon og kunnskap ti l  eiere og partnere i  Nord-Norge om polit iske og 
andre forhold i  EU og i  Brussel,  med potensielle konsekvenser for landsdelen. 
Kontoret skal formidle informasjon og synspunkter hjemmefra mot Europa, og 
være besøksorganisator/arenaskaper i  Brussel  for eiere og partnere. Kontoret 
skal  i  hovedsak arbeide på saksfelter som er fel les for de tre nordnorske 
fylkene, i  tett samarbeid med eierne og partnerne. NNEO kan derfor også være 
en samarbeidsarena mellom eiere og partnere mht. EU-relaterte saker. 
Kontoret skal ikke bidra t i l  partnersøk, søknadsskriving m.m.   
  
Resultatmålene er strukturert i  to kategorier.   
  

1. Overvåke/påvirke  
- Overvåke og påvirke i  EU-saker som har betydning for utvikl ing i  

Nord-Norge, herunder regionalpolit ikk, konkurransepolitikk, 
f iskeripolit ikk,  industripolit ikk,  transport,  forskning, logistikk og 
infrastruktur,  beredskap og sikkerhet,  og annen nordområdepolitikk. 
Arbeide spesif ikt mot utformingen av EUs arktiske politikk. 

- Kontoret skal informere tidl ig om polit ikkutvikl ing i  EU og bidra med 
analyser der en særlig ser det har betydning for nordnorsk 
samfunns- og næringsl iv. 

- Følge EUs reformprosess innenfor regionalpolitikken, for sl ik å hevde 
Nord- Norges interesser overfor de europeiske institusjonene.  Her 
vi l  regional statsstøtte,  som den differensierte arbeidsgiveravgiften 
være særlig viktig.   

- Følge EUs arbeid med nytt budsjett med tanke på relevante EU 
programmer samt innsatsområder i  disse programmene.  



 

      

 

- Delta som Nord-Norges representant i  UDs Tidl ig Varsling-gruppe og 
Team Arctic-gruppen. 

- Samarbeide i  NSPA-nettverket om aktuelle saker og koordinere det 
nordnorske arbeidet i  NSPA.  Bruke OECD-rapporten aktivt overfor 
relevante institusjoner,  da spesielt  med tanke på 
statsstøtteordninger,  og følge opp KMDs evalueringsrapport om 
regional differensiert arbeidsgiveravgift.   

- Følge opp fylkeskommunenes felles transportstrategi  Fra kyst t i l  
marked, herunder følge opp arbeidet i  forhold t i l  EUs TEN-T 
korridorer og EUs arbeid innenfor intell igente transportsystemer 
( ITS).  

- Følge særlig med på EUs engasjement på Svalbard mht 
kontinentalsokkelen, følge utvikl ing innen EUs polit ikk mht.  
mattrygghet,  samt følge Brexit  og andre saker som kan ha 
konsekvenser for nordnorsk næringsl iv.  Dette formidles bl.a.  
gjennom et månedlig nyhetsbrev Fisk og EU. 

- Overvåke EUs energi-  og kl imapolitikk med særski lt  fokus på 
offshore petroleum i nordlige områder,  fornybar energi,  
karbonfangst og lav-karbon fremtid 
 

 
 

 
2. Promotering og kunnskapsutvikling  

- Jobbe for å øke forståelsen for vår region i  Brussel gjennom blant 
annet å bidra t i l  arrangementer/reiser i  nordområdene for aktører i  
EU.  

- Videreutvikle EU-kompetansen i  fylkeskommunene og blant 
partnerne for i  større grad kunne ta i  bruk handlingsrommet 
innenfor Norges avtaler med EU.   

- Samarbeide med andre aktører i  Brussel  om kunnskapsutvikl ing og 
informasjonsspredning. 

- Bidra t i l  profi lering av eiere og partnere i  Brussel,  bl .a.  gjennom å:  
•  Jobbe for å få inn eiere og partnere som innledere, 

foredragsholdere o.l  på seminarer i  EU-sammenheng. 
•  Promotere Barentssamarbeidet mot beslutningstakere i  EU. 
•  Posisjonere Tromsø som arktisk hovedstad. 



 

      

 

•  Følge opp de enkelte partnernes interesser,  basert på de ti l  
enhver tid gjeldende samarbeidsavtaler. Gjennom et 
samarbeid mellom NNEO og de enkelte partnerne skal en 
legge ti l  rette for nettverksbygging og bidra t i l  økt 
t i lstedeværelse og promotering av miljøene i  Brussel   

•  Bidra i  arbeidet med å gjøre Bodø ti l  en vellykket europeisk 
kulturhovedstad i  2024. 

•  Promotere sterke og utvikl ingsorienterte miljøer i  
landsdelen, da særlig forsknings- og undervisningsmil jøene 
ved landsdelens to universiteter. 

 
 
Forslag til  vedtak: 
Forslaget t i l  Besti l lerbrev for 2020 vedtas godkjent. 


