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PM ANGÅENDE REGIONAL MEDFINANSIERING AV INTERREG NORDENS GRÖNA BÄLTE PROJEKTET
"MITTNORDISK INNOVATIONSARENA FÖR CIRKULÄR EKONOMI" I SAMSKAPANDE MED
MITTUNIVERSITETET (MIUN), SÖR-TRÖNDELAGS FYLKEKOMMUN (STFK), STUDIEFÖRBUNDET
VUXENSKOLAN (SV), ÅRE SUSTAINABILITY SUMMIT (ÅSS) SAMT COOMPANION MED FLERA PÅ BÅDE
NORSK OCH SVENSK SIDA

Bakgrund
Region Jämtland Härjedalen (RJH) är koordinator för projektet Circular Areas 2020 som under
mars-augusti 2016 är en förstudie tillsammans med STFK för att utreda, förankra och
konkretisera ett Svensk-Norskt projekt med fokus på att skapa en “Mittnordisk Innovationarena
för att stimulera grön hållbar omställning och företagsamhet med hjälp av cirkulär ekonomi”
Ett mycket brett dialogarbete har framgångsrikt genomförts av båda parter OCH i samverkan
med Mittnordenkommittens arbetsgrupp för miljö, klimat och näringsliv i en ansats att lägga
grunden för en kommande storskalig Mittnordisk satsning på cirkulär ekonomi och
samskapande innovationssystem. Mittnordenkommittens politiska företrädare har fått
information om projektet, liksom regionala aktörer från Region Västerbotten, Mellersta Finland
samt Nordland i Norge varför vi nu kan säga att förutsättningarna finns för att skapa minst tre
parallellt finansierade initiativ inom INTERREG-programen (NGB, Baltic-Atlantica, NPP) som
möjligör en Mittnordisk satsning på ett unikt sätt med regioner från Karelen till Norska Kusten.
Resultat av förstudien
Förstudien har visat att STFK och RJH båda lockas av det arbetssätt som staden Cleveland i
Ohio, USA har använt för att på 10 år ställa om Cleveland från smutsigt och ohållbart till Grönt
och blomstrande (http://www.regionjamtland.se/innovation/?page_id=1569).
RJH och MIUN samt Region Västerbotten besökte hösten 2016 Cleveland och de forskare som
där tillsammans utforskar och utvecklar processen och metoden Appreciative Inquiry (AI)
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLvjG_ThZ9hccFwQredeWO8BGWiLZwdSsG). AI
beforskas redan i Östersund av Kvalitetsteknik som nu vill stärka forskningen på området med
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fokus på regional utveckling och aktionsforskning tillsammans med flera institutioner ex.
Ekoteknik, Informatik, Hälsovetenskaper och Företagsekonomi.
I dialog med ovanstående aktörer finns nu embryot till ett treårigt interreg-finansierat projekt
framtaget som enkelt uttryckt går ut på att skapa ett gränsöverskridande innovationssystem med
fokus på grön omställning och företagande med hjälp av cirkulär ekonomi.
Värdegrunden från RJH hämtas i det innovationsprogram som är framtaget 2015 och detta
projekt träffar framförallt områdena Kreativa möten, Gränsöverskridande samverkan, Stöd till
nyskapare samt Cirkulär ekonomi som utvecklingsmotor. Kärnfrågor är att öka det
gränsöverskridande samskapandet mellan våra akademiska miljöer, civilsamhället, näringslivet
och NGO för att därigenom långsiktigt stärka företagens FoU-investeringar. Vi tror att ett
kompletterande cirkulärt ekosystem för innovation behöver skapas där alla känner sig inbjudna,
inte bara innovatörer och företagare, utan även nyanlända, privatpersoner och sociala
innovatörer m.fl.
Genom att vi i detta projekt vill inkludera befintliga strukturer, möten och aktörer vill vi stärka
och konceptualisera vårt “Clevelandinitiativ” så att det passar oss och att fokus ligger på att
utveckla vårt ekosystem för “totalinnovation” med regionen och våra åtta kommuner i fokus.
Sättet vi ska göra det på är gränsöverskridande i en interaktiv lärprocess med STFK och våra
akademiska miljöer där vi tar fasta på resp. regions kärnstyrkor och utvecklar en unik
kompetens tillsammans. Denna kompetens, erfarenheten och blomstrande styrka vill vi varje år
samla och utveckla gränsöverskridande i en årlig summit/mötesplats för cirkulär ekonomi som
kommer göra våra regioner i Mittnorden globalt kända för att vara ledande inom grön
omställning och cirkulär samskapande ekonomi! Ett mittnordiskt Davos som de tre första åren
alternerar mellan RJH och STFK.
Genom denna satsning är vårt gränsöverskridande gemensamma mål att långsiktigt och uthålligt
skapa en “gemensam ryggmärg” som skapar en ny delad “innovationsinfrastruktur” som på ett
helt nytt sätt möjliggör framtida gemensam projektsatsningar som idag inte är möjliga mellan
framförallt norska och svenska konsortier ex. med fokus på Horizon 2020 och framtida dito.
Detta är extremt viktigt i ett läge där vi kan förvänta oss minskade regionalpolitiska anslag från
ex. ERUF-programen under nästa period.
Projektet tar sin grund i att inte skapa strukturer som “uppfinner cykelhjulet på nytt”. Vi har
därför lagt stora resurser på att skapa ett effektivt partnerskap i detta projekt där ingående
kompetenser kommer till sin bästa nytta, kan växa, utvecklas och blomstra på helt nya sätt.
Denna projektansökan har ett mycket starkt partnerskap i följande aktörer (där fler kan komma
att ansluta innan ansökan slutgiltigt lämnas in); SV, Hushållningssällskapet via partnerskapet
för ÅSS (Åre Sustainability Summit) samt Coompanion i Jämtlands län.
RJH och STFK ser dessa nyckelaktörer som extremt viktiga i att skapa en cirkulär rörelse
framåt/uppåt där den stora utmaningen är att möjliggöra och stödja de arbetsgrupper med
eldsjälar som tillsammans fortsatt vill utveckla de utmaningar som varje års möte kommer
behandla.
Vi tror till exempel att studiecirkeln som lär- och utvecklingsprocess är underskattad och tycker
därför att alla studieförbund har en central roll i detta lär- och utvecklingsprojekt. Speciellt
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spännande tycker vi SV är med regional och kommunal närvaro i varje kommun i RJH. SV har
även ett speciellt fokus redan idag på cirkulär grön omställning som vi vill bidra till att stärka
och utveckla. En mångfald av studieförbund med lite olika fokus som likvärt kan möta upp
SV’s engagemang finansiellt ser vi kan skapa ett unikt Svensk-Norskt projekt med nationell
unikitet i båda länder som kan spridas vidare inom resp. land.
På samma sätt ser vi att Coompanion i Jämtlands län kan bidra med unik kompetens och
kunskap om socialt företagande och stöd till sociala entreprenörer. Ett område som behöver
utvecklas och stärkas till idag redan befintligt innovationsstöd för traditionellt företagande via
inkubatorer och Science Parks i Sverige och Norge.
Slutgiltigt vill vi framhålla möjligheten att inom detta projekt utveckla och stärka regionens
redan befintliga mötesplats för cirkulär samskapande utveckling; Åre Sustainability Summit
(ÅSS). Mötesplatsen har funnits i tre år och haft en positiv utveckling. Till 2017 tar man nu
nytag med partnerskap och finansiering. Genom att i detta gränsöverskridande projekt plocka in
partnerskapet för ÅSS skapas en möjlighet att utveckla ÅSS till en öppen samskapande arena
för alla kostnadsfritt. En del av ÅSS kan fortfarande arrangeras avgiftsbelagt, men de offentliga
medel som tillgängliggörs genom detta gränsöverskridande projekt möjliggör för en “guldgala
för alla” som vartanat år sker på svensk sida och vartanat år sker på norsk sida. Över tid finns
här möjligheten att manifestera och utveckla arenan till ett mittnordiskt “Davos” dvs en global
mötesplats för samskapande innovation genom cirkulär ekonomi, eller ett Mittnordiskt “Global
Circular Economy Forum” med samarbetet inom MNK som naturlig plattform.
Förslag till beslut av Regionala utvecklingsnämnden (RUN)
Utifrån den dialog som förts är det tjänstehenförslaget från Erik, Åsa, Karolina och Gunnar att
RJH bör tillstrycka en medfinansiering av projektet med totalt 825 000kr per år under perioden
2016/17 till 2019. Nivåerna för tjänstehens engagemang i projektet är kommunicerat och
förankrat hos resp. chef innan detta skrivs och godkänt av dito.
För genomförandet av regionens innovationsstrategiska program till 2020 är det
tjänstehengruppens absoluta uppfattning att detta projekt är helt avgörande för programmets
långsiktiga genomförande och att liknande synergieffekter inte är möjliga att uppbåda inom
annan möjlig finansiering eller projektverksamhet, varken internt eller externt. Denna satsning
samskapar på ett unikt sätt mellan våra fokusområden för digitalisering, design, miljö och
hållbarhets samt innovation till fördel för alla parter och skattebetalarnas bästa.
Mittnordenkommitten (MNK) och andra regionala partnerskap
Ett särskilt fokus ligger på att utveckla projektets koncept till en “Mittnordisk Innovationsarena
för Cirkulär Ekonomi” inom MNK arbetsgrupper. Mycket positiva dialoger finns med samtliga
regioner inom MNK och även Nordland, Mellersta Finland samt Region Västerbotten.
De möjliga finansieringskanalerna för parallella interreg-projekt mm. är redan aktiverade och
dessa ansökningar förväntas bli klara till ansökningsomgångarna i januari 2017 för resp.
programområde och region.
Fortsatt arbetsprocess
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Aktiviteter innan inlämnande av ansökan den 15 september;
- Förslag om medfinansiering av RJH inskickat till RUN innan 4 augusti
- Beslut om medfinansiering av RUN senast den 30 augusti
- Fortsatt utveckling av konceptet utifrån bilagd budget under juli-september.
- Utskick och inbjudan att delta till alla studieförbund i Jämtlands län likvärdigt med SV
dvs 100 000kr i kontant medfinansiering
- Inbjudan till workshop för intresserade projektparter 24-25 augusti i Östersund/Åre,
RJH förstudien står för resekostnader. Inbjudan i mail.
- Revidering av budget och projektaktiviteter 1 september
- Inlämning av ansökan senast den 15 september
- Preliminär projektstart den 1 december 2016
Bilagor
1. Utkast Svensk Budget
2. Utkast Norsk Budget
Sändlista
Region Jämtland Härjedalen
- Martina Lundholm, Näringslivschef
- Åsa Hofsten, Digitaliseringsansvarig
- Gunnar Fackel, Miljöstrateg
- Karolina Nätterlund, Designansvarig Designcentrum
- Malin Carlsson, Projektekonom
- Arne Nilsson, Ekonom
Mittuniversitetet;
- Johan Lilja, Forskare Kvalitetsteknik
- Karin Ahlin, Forskare Informatik
- Morgan Fröling, Forskare Ekoteknik
- Yvonne von Friedrich, Forskare Företagsekonomi
Sör Tröndelag Fylkeskommun;
- Per-Erik Sörås, Näringslivsutveckling STFK
Hushållningssällskapet i Jämtlands län;
- Mattias Grapenfeldt, VD
Coompanion Jämtlands län
- Anna Frestadius, Verksamhetsutvecklare
Studieförbundet Vuxenskolan
- Karin Örnfjell, Chef
Länsstyrelsen i Jämtlands län/Interreg NGB;
- Michael von Essen
Studieförbunden i Jämtland län;
ostersund@medborgarskolan.se
info.jh@abf.se
info.ostersund@folkuniversitetet.se
norr@kulturens.se
ostersund@sv.se
sensus.ostersund@sensus.se
jamtland@studieframjandet.se
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ostersund@nbv.se
mittsverige@bilda.nu
ibn rushd www.ibnrushd.se

I tjänstens vägnar//
Erik Noaksson, innovationsstrateg och projektledare för förstudien Circular Areas 2020 för
Region Jämtland Härjedalen

