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Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt  

 

Deltagelse i nettverket Nordic Circular Hotspot 
 

Forslag til vedtak: 

1. Osloregionen slutter seg til nettverket Nordic Circular Hotspot 

Saksfremstilling: 
Sirkulærøkonomi er løftet som et tema i Osloregionens handlingsprogram for 2021 knyttet til 
fagområdet Klima og miljø. Samtidig er sirkulærøkonomi en viktig del av det grønne skiftet i 
økonomien og i arbeidet med næringsutvikling i årene fremover. Regjeringen har bebudet en 
nasjonal strategi om sirkulær økonom i inneværende stortingssesjon. 

Med støtte og aktiv deltagelse fra Nordic Innovation, som er Nordisk Ministerråds 
organisasjon for å fremme innovasjon og nyskaping i næringslivet i Norden, er det etablert et 
nordisk nettverk for å fremme sirkulærøkonomi. Nordic Circular Hotspot er et tiårig program 
startet i 2018 med mål om å etablere sirkulære verdikjeder ved å rekruttere nok partnere til å 
oppnå en kritisk masse til å drive arbeidet med sirkulærøkonomi fremover i Norden. 
Programmet fokuserer bl.a. på å fremskaffe kunnskap, dele kunnskap og 
markedsinformasjon og å synliggjøre muligheter innen sirkulærøkonomien. En rekke 
bedrifter, organisasjoner og offentlige aktører er allerede en del av programmet. I tillegg til 
Nordic Innovation, er det bl.a. World Economic Forum, Nordisk Ministerråd, WWF, flere 
banker, samt kommuner som Oslo og Trondheim. I tillegg innbefatter partnerskapet en rekke 
organisasjoner internasjonalt som arbeider med sirkulærøkonomi. Selskapet Natural State i 
Oslo er en av initiativtagerne, og koordinerer den norske delen av nettverket.  

I mars 2021 ble det lansert et partnerskapsprogram der man går ut bredt for å rekruttere 
partnere innenfor tre kategorier:  

 Market segment partners 

 Market sector partners 

 Market context partners 

Partnerne kan delta i flere ulike typer partnerskap innenfor programmet.  

Osloregionen IPR er invitert til å delta i programmet som nettverkspartner innenfor 
kategorien Market context partner. Deltagelse vil gi oss adgang til møter og fora, samt faglig 
materiale, som kan være relevante i arbeidet med å fremme sirkulærøkonomi i Osloregionen. 
For Osloregionen vil det være viktig å formidle kunnskap og erfaringer fra nettverket til 
Osloregionens medlemskommuner. Også Osloregionens faggruppe for Klima og miljø og 
faggruppen for næringssamarbeid vil være aktuelle i denne sammenheng. Deltagelse vil 
også kunne gi underlag for bl.a. interessepolitisk arbeid på området.  

Deltagelse innebærer ingen forpliktelser for Osloregionen, hverken i form av økonomiske 
bidrag eller arbeidsinnsats.  

Les mer om programmet her: https://nordiccircularhotspot.org/ 
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Sekretariatets vurdering 

Sirkulærøkonomi har vært et tema for Osloregionen i flere år allerede. Det ble for noen år 
siden gjort forsøk på å etablere et nettverk for sirkulærøkonomi i Osloregionen, men dette 
viste seg vanskelig å videreføre. Mye av utfordringen har handlet om et for svakt nasjonalt 
rammeverk for arbeid med sirkulærøkonomi. Det har imidlertid skjedd en gravis modning av 
tematikken, og den nasjonale strategien som er bebudet vil forhåpentligvis bidra til økt fokus 
og tydeligere rammebetingelser for arbeidet med å fremme sirkulærøkonomi.  

Sekretariatet i Osloregionen mener at sirkulærøkonomi vil være et viktig tema som del av det 
grønne skiftet i økonomien i vårt område. Rapporten «Innovasjonsmuligheter og –politikk på 
Østlandet» utarbeidet av NIBR og Oxford Research på oppdrag for Osloregionen, 
Osloregionens Europakontor og Østlandssamarbeidet i 2017, peker på sirkulærøkonomi som 
et lovende område for fremtidig næringsutvikling på Østlandet. En forutsetning er at dette 
drives fram av både privat og offentlig sektor, og at begge sektorer har en forståelse av hva 
som er kritiske faktorer som man kan påvirke for å fremme en mer sirkulær økonomi. Slik 
kunnskap som programmet Nordic Circular Hotspot representerer kan følgelig ha stor verdi 
også for Osloregionens medlemmer fremover.  

Osloregionens sekretariat anbefaler på denne bakgrunn at Osloregionen IPR slutter seg til 
Nordic Circular Hotspot som nettverkspartner på de premisser som er beskrevet i saken.  

 


