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LO, Virke og Avfall Norge ber om departementets støtte til å analysere potensialet for
nye arbeidsplasser i en sirkulær økonomi.
Regjeringens politiske samarbeidsplattform sier at Norge skal være et foregangsland i
utviklingen av en grønn,sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, og Norge har nylig
signalisert sin støtte til EU’s Green Deal. Etter koronakrisen vil det være enda større behov
for trygge, grønne arbeidsplasser som bidrar til en bærekraftig vekst i norsk økonomi.
Avfall Norge, Virke og LO ønsker i samarbeid med Sintef å gjennomføre en analyse av
potensialet for nye arbeidsplasser og muligheter for næringsutvikling i våre bransjer, bygget
på sentrale målsettinger innen den sirkulære økonomien.
20/4 sendte vi en søknad til KLD om støtte til prosjektet, men vi har fått en foreløpig, muntlig
tilbakemelding om at dette er vanskelig å få til på kort sikt. Utfordringen er at det er nettopp
på kort sikt at det behov for prosjektstøtten. Også organisasjonene rammes av de
økonomiske konsekvensene av korona-krisen, bl.a fordi betalingsevnen til medlemmene våre
er vesentlig redusert.
Vi er naturligvis godt kjent med arbeidet som pågår med den nasjonale strategien for sirkulær
økonomi og bidrar inn i ulike prosesser knyttet til dette arbeidet. Vi tillater oss å på nytt
anmode KLD til å delta i analysen som vi mener vil understøtte strategiarbeidet på en god
måte, spesielt fordi denne analysen initieres av sentrale aktører i implementeringen av
strategien. Vi understreker i den sammenheng betydningen av trepartssamarbeidet og den
norske modellen i omstillingen vi nå står i, og håper statsråden vil se verdien av samarbeidet
vi nå inviterer til.
Analysen vil, i motsetning til mer generiske studier som er gjennomført både nasjonalt og
internasjonalt tidligere, belyse potensialet både i ulike deler av landet og i ulike
utdanningsgrupper, gitt at vi når sentrale målsettinger innen den sirkulære økonomien.
Analysen er planlagt gjennomført de kommende månedene og vil ta utgangspunkt i de
målsettingene som ligger i EU’s handlingsplan for en sirkulær økonomi og de
målsettingene som er/blir implementert i bl.a. rammedirektivet, emballasjedirektivet og
produktregelverket. Ved å bryte ned store ambisjoner og overordnede estimater til konkrete
tall for arbeidsplasser og verdiskaping i ulike deler av landet, kan det mobiliseres bredt slik at
omstillingen kan akselereres. Vi er derfor sikre på at analysen vil være et verdifullt bidrag
inn i arbeidet med strategien for en sirkulær økonomi, både underveis og når strategien
skal settes ut i live.

Vi jobber i disse dager med å detaljere prosjektet i samarbeid med Sintef innenfor en
kostnadsramme på ca 650 000 kr og søker med dette KLF om prosjektstøtte innenfor
denne rammen. Vi foreslår i utgangspunktet et støttebeløp på 250 000 kr, slik at
organisasjonene bidrar med 100 000 kr hver i tillegg til støtten fra KLD.
Om ønskelig stiller vi gjerne til et møte om saken.
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