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Sak 14/21 Orienteringer fra sekretariatet
Sekretariatet orienterer om handlingsplan 2022, ny valgkomité og andre aktuelle saker.
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Sak 15/21 Verksted for grønn omstilling
Om verkstedet
I handlingsplanen for 2022 har representantskapet vedtatt at det skal være et verksted om det
grønne og konkurransedyktige Østlandet, som et kick-off for Østlandssamarbeidets nye strategi.
Sekretariatet har utarbeidet et førsteutkast til konsept- og programskisse. Konseptskissen
beskriver tema, hensikt og målgrupper. Programskissen foreslår noen plensumsbolker og flere
«verksted» med gruppearbeid. Verkstedene fokuserer på medvirkning og dialog med eksterne
parter, kompetanse (både i egen organisasjon, i opplæring og i et arbeidsliv i omstilling) og
europeisk samarbeid.
Gitt at målgruppen for arrangementet er ansatte i administrasjonene vil sekretariatet gjerne ha
tilbakemelding på:
• Hvordan konseptet bør spisses eller tilpasses for å være mest mulig relevante for ansatte i
deres avdelinger?
• Hvordan bør temaene og problemstillingene for gruppearbeidene bør spisses eller tilpasses
for å være mest mulig relevante for ansatte i deres avdelinger?
Sekretariatet kommer også til å ha bilateral dialog med fylkeskommunene fremover for å få innspill
til innholdet i programmet og rekruttere deltakere.
Vedlegg
Utkast til konsept- og programskisse
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Sak 16/21 Møte i fagpolitisk utvalg 17. desember
Aktuelle saker til møte
Av formell saksbehandling er det kun to aktuelle saker:
• Møteplan for 2022
• Valg av ny nestleder (forutsetter innstilling fra valgkomiteen)
Hovedtema: Sirkulær økonomi
Sekretariatet har utarbeidet et program for møtet etter dialog med kontaktpersonene på sirkulær
økonomi i fylkeskommunene.
Vi fikk tilbakemelding om at vi burde begynne med det grunnleggende: Hva er sirkulær økonomi og
hva kan være fylkeskommunens rolle i å utvikle et mer sirkulært samfunn? I tillegg fikk vi innspill
om å få frem betydningen av EU, samt å ha med bedrifts-case som illustrerer.
Derfor har vi laget en innledningsbolk hvor vi henter inn Circular Norway til å gi en innføring i
sirkulær økonomi som et verktøy for å nå bærekraftsmålene og få til verdiskapning gjennom grønn
omstilling, og si noe om hva som kan være det offentliges rolle. De vil også komme innom EUs
politikk på området. Deretter vil Camilla Gramstad, bærekraftsjef i Elkjøp (og tidligere ansvarlig for
bærekraft i Virke), fortelle mer konkret om EUs politikk og konsekvensene det får for norske
bedrifter og forbrukere. Til sist forøker vi å få med Northern Playground som et eksempel på en
bedrift med en sirkulær forretningsmodell.
For å diskutere fylkeskommunens rolle og aktuelle samarbeidsområder i Østlandssamarbeidet
foreslår sekretariatet tre temabolker om fylkeskommunen som 1) næringsutvikler, 2)
kompetanseleverandør og 3) innkjøper. Her vil vi gjerne at adm. gruppe:
1. Foreslår og diskuterer aktuelle caser fra fylkeskommunene til temabolkene. Casene skal
fungere som korte innledninger til videre diskusjon. Gruppen bør også diskutere om de
skal legges frem av medlemmer i utvalget eller personer fra administrasjonene
2. Drøfter spørsmålene til diskusjon til hver temabolk. Hvilken innretning bør de ha, på
hvilket nivå? Her vil administrasjonene ventelig måtte bidra med å forberede informasjon
og talepunkter for medlemmene i fagpolitisk utvalg i forberedelsene.
Program
Kl. 10:00 Innledning (1 time)
Hva er sirkulær økonomi, hvorfor er det viktig, og hva er offentlige myndigheters rolle?
v/ Circular Norway (antakeligvis daglig leder Leif Nyhus)
EUs grønne giv og sirkulær økonomi: konsekvenser for norske bedrifter og forbrukere
v/ Camilla Skjelsbæk Gramstad, bærekraftsjef i Elkjøp
Case: bedrift med en sirkulær forretningsmodell: hvorfor og hvordan?
v/ Northern Playground (TBC)
Kl. 11:00 Fylkeskommunen som næringsutvikler (40 min)
Case: bruk av virkemiddel for å fremme sirkulær omstilling eller utvikling
v/ … fylkeskommune
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Spørsmål til debatt:
• Har fylkeskommunene god nok kunnskap om utfordringene og mulighetene for å utvikle en
mer sirkulær økonomi?
• Hva er de viktigste verktøyene fylkeskommunene har for å gi insentiver til sirkulær
omstilling og utvikling?
11:40 Lunsj (30 min)
Kl. 12:10 Fylkeskommunen som kompetanseleverandør (40 min)
Case: utvikling av et nytt tilbud som svarer ut kompetansebehov
v/ Viken fylkeskommune om gjenvinningsfaget i Østfold
Spørsmål til debatt:
• Hvordan sikrer fylkeskommunene seg god nok kunnskap om kompetansebehovene i en
sirkulær økonomi?
• Kan fylkeskommunene samarbeide om å utvikle relevante tilbud?
12:50 Fylkeskommunen som innkjøper (40 min)
Case: anskaffelsesstrategi i praksis – vellykket sirkulært innkjøp?
v/ … fylkeskommune
Spørsmål til debatt:
• Hva er de største hindringene i å gjennomføre sirkulære anskaffelser i praksis og kan
fylkeskommunene samarbeide om å løse dem?
Kl. 13:30 Saksbehandling
• Valg av ny nestleder (TBC)
• Møteplan for 2022
Kl. 13:45 Møte avsluttes
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Eventuelt
Hvis medlemmene av administrativ gruppe har aktuelle saker de ønsker å drøfte med de andre
medlemmene, eller saker dere ønsker skal settes på dagsorden for neste møte.
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