Memorandum of Understanding (MoU)
mellom
Circular Norway (CN) & Osloregionen (OR)
Dette avtalen om Memorandum of Understanding har til hensikt å formalisere og styrke samarbeidet
mellom Circular Norway (CN) og Osloregionen (OR). Avtalen er underlagt bekreftelse og godkjenning fra
ledelsen i begge organisasjonene.
Samarbeidsalliansen Osloregionen ble stiftet 17. desember 2004. Pr. 01.01.19 består alliansen av 83
kommuner og fem fylkeskommuner i hovedstadsområdet. Samarbeidsalliansens mål er å styrke
Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.
Se www.osloregionen.no
Circular Norway(CN) jobber for å omstille norsk næringsliv til sirkulærøkonomien. Målet er å skape
bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser gjennom tilgang til praktiske metoder og verktøy, innovasjon,
kunnskapsdeling og næringspolitisk arbeid. Circular Norway er en ikke-kommersiell næringsforening og
den første næringsforeningen i Norge som har 100 % fokus på sirkulærøkonomi. Circular Norway
er sektoruavhengig og upolitisk.
Se www.circularnorway.no
Avtalens hovedmål:
Samarbeidets hovedmål er sikre at partenes komplementære kompetanse bidrar til å fremme en satsing
på sirkulære byer og tettsteder. Intensjonen er at samarbeide mellom Osloregionen og Circular Norway
kan bidra til en satsing på sirkulære kommuner og regioner der vi kan bygge på samfunnsstrukturer og
tetthet i befolkningen for å identifisere ressursproduktive løsninger som er gode både for mennesker,
næringsliv og naturen. Evnen til å identifisere og implementere sirkulære løsninger på lokalt nivå kan ha
vidtgående innvirkning på borgere, økologi og konkurranseevne i globale markeder.
Målet med samarbeidet er å legge til rette for konkrete tiltak, skape læringsarena for en bærekraftig
samfunns og næringsutvikling preget av nye «sirkulære tjenester, produkter og jobber» og
resurseffektive løsninger på tvers av sektorer og næringer som også gir et renere miljø. Dette vil være til
gjensidig nyttig for kommunene, fylkeskommunene i nettverket og organisasjonene Osloregionen og
Circular Norway.
Osloregionen vil organisere «nettverket» av potensielle interesserte kommuner i Osloregionen.
Circular Norway vil fungere som «ekspert»/«eksperthub» og stille med sine produkter og tjenester til
disposisjon. Circular Norway vil være helt åpen for andre faglige aktører som ønsker å bidra inn i
nettverket.

Følgende aktiviteter er aktuelle, men er ikke begrenset til:
 Faglig bidrag inn i nettverket.
 Felles mobilisering for å gjennomføre circular city scan for de kommuner eller regioner som
finner dette hensiktsmessig. (se egn prosjektplan).
 Mulig for deltakelse samt spille inn OR i world circular economy forum (WCEF) i Finland juni
2019.
 Mulig mobilisering og arrangement under Urban Futures konferansen 2019
 Partene er positive til å bidra på hverandres arrangementer, herunder frokostseminarer,
forum og lignende, og i ulike nettverk.
Partenes ansvar:
Hver part i denne avtalen er økonomisk ansvarlig for sine egne disposisjoner og avtaler. Ingen av partene
kan holdes økonomisk ansvarlig for forhold og krav som den andre parten er ansvarlig for. Eventuell
økonomisk kompensasjon til en av partene avtales på forhånd.
Begge parter har like stort ansvar for gjennomføringen av denne avtalen. Avtalen kan bli avsluttet av en
av partene, av hvilken som helst grunn, ved å gi 30 dagers skriftlig varsel til den andre.
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