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Medlemmer i styringsgruppa: 
Aud Hove (Sp) – Leder av komite for næring, miljø og klima i Oppland fk 
Kari Anne Jønnes (H) – Opposisjonsleder. Fylkesutvalget. Oppland fk 
Thomas Breen (Ap) – Fylkesråd med ansvar for (bla) næring – Hedmark fk 
Rune Øygarden (H) -gruppeleder – Hedmark fk 
 
Trond Carlson – Teamleder, næring og samfunn – Oppland fk 
Birgit Aasgard Jenssen – Fylkessjef næringsutvikling – Hedmark fk 
 
Kristin Malonæs (observatør) – direktør – Innovasjon Norge – Hedmark 



Medlemmer i sekretariat: 

I fylkeskommunene – begge med inntil 20 % 

av sin stilling: 

Kjell Børresen – HFK 

Erik Lagethon - OFK 

 

I Østlandsforskning: 

Tor Arnesen – sekretariatsleder 

Windy Kester Moe – kommunikasjon 

Merethe Lerfald – faglig støtte 

Bjørnar Sæther – faglig støtte 

Sjur Bårdsen- faglig støtte 

Per Olav Lund – prosessveileder 
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Bioøkonomi bruker fornybare ressurser fra land og vann til produksjon av mat, fór, bio-

baserte produkter og energi.  

 

Bioøkonomi omfatter jordbruk, reindrift, sanking og beitebruk, skogbruk, fiskerier, 

matindustri, cellulose og papirproduksjon, trebearbeidende industri så vel som deler av 

kjemisk, bioteknisk og energiproduserende industri.  



«Vedtak (fra møte 22.04.2015 sak 7/15) 
 
Fylkestinget fattet slikt enstemmig vedtak: 
 
Oppland fylkeskommune ønsker i samarbeid med Hedmark 
fylkeskommune å utarbeide en felles regional strategi for en 
kunnskapsbasert bioøkonomi i Innlandet for å styrke det 
biobaserte næringslivet i Innlandet.  
 
Gjennom strategien skal det jobbes for at Innlandet kan ta en 
nasjonal posisjon som bioøkonomi-region. 
 
Strategien skal bidra til økt konkurransekraft og verdiskaping 
i Innlandet, og til det grønne skiftet i den 
nasjonale økonomien.  
 
Utviklingen skal skje på en måte som sikrer fremtidig tilgang 
på ressursene og utvikling av et bærekraftig næringsliv.   
 
Gjennom arbeidet skal man koble satsingen mot relevante og 
komplementerende fag- og utviklingsmiljøer i andre regioner, 
i og utenfor Norge.»  

Regional bioøkonomistrategi 

med betydning utover regionen 

det grønne skiftet | den sirkulære økonomien 

? 

F&I-koblinger ut over regionen 





«Vedtak (fra møte 22.04.2015 sak 7/15) 
 
Fylkestinget fattet slikt enstemmig vedtak: 
 
Oppland fylkeskommune ønsker i samarbeid med Hedmark 
fylkeskommune å utarbeide en felles regional strategi for en 
kunnskapsbasert bioøkonomi i Innlandet for å styrke det 
biobaserte næringslivet i Innlandet.» 

Regional bioøkonomistrategi … men: 

… utforming av tilhørende tiltak … 

… for de to fylkeskommunene i deres arbeid med å fremme 
en slik utvikling. 

- ikke bare strategi, men og  

- og ikke for «alle», men 



… utforming av tilhørende tiltak for de to fylkeskommunene i deres arbeid med å fremme en slik utvikling.  

betyr at fylkeskommunenes «tiltaks-instrumenter» (finansielle, politiske, juridiske, kompetansemessige) 
 

i strategiprosessen skal tilpasses det biobaserte næringslivets egne strategier og tiltak / 
utviklingsframstøt 

Disse           skal   møte    Disse  
for å skape dette 

 



… og da må vi unngå dette som manglende tilpasning: 

… og hva er da de organisatoriske konsekvensene for oss av det? 



tilpasning 

… og derfor forslaget:  
en virkemiddelaktør-
gruppe som aktivt 
samarbeider med 
arbeidsgruppene 



Smart spesialisering er gjerne forbundet med EUs 
metode for å få mer effekt fra offentlig støtte til 
forskning og utvikling.  
 
Poenget er:  
Bruk av offentlige utviklingsressurser skal 
konsentreres til næringer og aktiviteter der 
regioner har en sammenliknende styrke – i 
absolutt eller relativ forstand en komparativ 
fordel. 
 
‘Smart’ viser til:  
• hvordan mulige spesialiseringer skal 

identifiseres (analyser og medvirkning ) 
• foretak som er knyttet eller kan knyttes 

sammen i koblinger, verdikjeder og / eller 
med teknologi 

og slik få konkurransefordeler  

tilpasning 

dette formålet deles uten videre …. 

dette er per vedtak allerede besluttet at er tilfelle: 
• absolutt komparativ fordel pga biomasseressursene 

• den relative komparative fordelen skal styrkes 

dette blir jobben i arbeidsgruppene …. 

? ? ? 





Et poeng er blitt liggende igjen uten kommentar: 

 

Det grønne skiftet 



«Vedtak (fra møte 22.04.2015 sak 7/15) 
 
Fylkestinget fattet slikt enstemmig vedtak: 
 
Oppland fylkeskommune ønsker i samarbeid med Hedmark 
fylkeskommune å utarbeide en felles regional strategi for en 
kunnskapsbasert bioøkonomi i Innlandet for å styrke det 
biobaserte næringslivet i Innlandet.  
 
Gjennom strategien skal det jobbes for at Innlandet kan ta en 
nasjonal posisjon som bioøkonomi-region. 
 
Strategien skal bidra til økt konkurransekraft og verdiskaping 
i Innlandet, og til det grønne skiftet i den nasjonale 
økonomien.  
 
Utviklingen skal skje på en måte som sikrer fremtidig tilgang 
på ressursene og utvikling av et bærekraftig næringsliv.   
 
Gjennom arbeidet skal man koble satsingen mot relevante og 
komplementerende fag- og utviklingsmiljøer i andre regioner, 
i og utenfor Norge.»  

Regional bioøkonomistrategi 

med betydning utover regionen 

det grønne skiftet | den sirkulære økonomien 

? 

F&I-koblinger ut over regionen 



 

• bioøkonomi er ikke nødvendigvis del av den sirkulære 

økonomien 

• sirkulær økonomi er et institusjonelt perspektiv på 

økonomien -  må være organisert (institusjonalisert) som 

sirkulær 

• gitt regionens sterke stilling i renovasjons- og 

avfallsbehandling som et ledd i en sirkulær økonomi, er 

dette et sterkt kort i regionens bioøkonomimiljø. 

det grønne skiftet | den sirkulære økonomien 





Nok et poeng er blitt liggende igjen uten kommentar: 

 

«Det internasjonale» 



«Vedtak (fra møte 22.04.2015 sak 7/15) 
 
Fylkestinget fattet slikt enstemmig vedtak: 
 
Oppland fylkeskommune ønsker i samarbeid med Hedmark 
fylkeskommune å utarbeide en felles regional strategi for en 
kunnskapsbasert bioøkonomi i Innlandet for å styrke det 
biobaserte næringslivet i Innlandet.  
 
Gjennom strategien skal det jobbes for at Innlandet kan ta en 
nasjonal posisjon som bioøkonomi-region. 
 
Strategien skal bidra til økt konkurransekraft og verdiskaping 
i Innlandet, og til det grønne skiftet i den 
nasjonale økonomien.  
 
Utviklingen skal skje på en måte som sikrer fremtidig tilgang 
på ressursene og utvikling av et bærekraftig næringsliv.   
 
Gjennom arbeidet skal man koble satsingen mot relevante og 
komplementerende fag- og utviklingsmiljøer i andre regioner, 
i og utenfor Norge.»  

Regional bioøkonomistrategi 

med betydning utover regionen 

det grønne skiftet | den sirkulære økonomien 

? 

F&I-koblinger ut over regionen 



… og derfor spørsmål om  en 
støttefunksjon / gruppe som 
aktivt samarbeider med 
arbeidsgruppene om 
internasjonale forbindelser.  
 
Disse er jo ikke bare av 
kommersiell art – men også og 
viktig nok av politisk art (EU, 
EØS, bilaterale etc) 



Til slutt under dette punktet: 

Sekretariatet har laget en presentasjon på engelsk for bruk i sammenhenger 

hvor det skal orienteres kort om arbeidet med en bioøkonomistrategi med 

tiltak. 

Denne kan lastes ned fra hjemmesidene.  

Det vil også bli utviklet en på norsk.  



•THE REGION: A 
WELL DEVELOP 
BIOMASS WASTE 
TREATMENT 
INDUSTRY 

• THE REGION ; A 
MAJOR 
AGRICULTURE AND 
HORTICULTURE 
AGENT IN NORWAY 

•THE REGION: 
INTERNATIONALLY 
RENOWNED 
KNOWLEDGE ACTORS 

• THE REGION: A  
«LIONS SHARE» OF 
FORESTRY 
RESOURCES IN 
NORWAY FORESTRY 

BIOENERGY 

WOODWORKING 
INDUSTRY  

REPRODUCTION & 
& BIOTECNOLOGY 

 

RECYCLING OF 
BIOMASS 
RESOURCES – 
WASTE 
TREATMENT 
INDUSTRY 

AGRICULTURE   

HORTICULTURE 

FREELAND 
GRAZING 

Sizing of counties in Norway proportional to 

felling of industrial timber for sale in 2014 

(SSB) 

OPPLAND 

HEDMARK 

BIOECONOMY STRATEGY AND ACTIONS IN THE COUNTY OF OPPLAND 
AND HEDMARK 
 
THE COUNTY COUNCIL DECIDED IN APRIL 2015 TO DEVELOP A JOINT 
BIOECONOMY STRATEGY AND APPURTENANT PUBLIC FINDING ACTIONS TO 
SUPPORT THE DEVELOPMENT OF BIOECONOMY INDUSTRIES IN THE 
REGION. 
 
THE STRATEGY +  ACTIONS WILL BE FINALIZED ULTIMO 2016, AND SHALL 
LOOK DOWNSTREAM TO 2020. 
 
SPECIAL ATTENTION WILL BE GIVEN TO A METHOD OF SMART 
SPECIALISATION TO IDENTIFY, DEVELOP, IMPLEMENT AND REVIEW THE 
STRATEGY. 
 
BIOECONOMY IS NOT NECESSARILY CIRCULAR ECONOMY. A STRONG 
WASTE TREATMENT INDUSTRY IN THE REGION MAY WITHIN A SMART 
SPECIALISATION METHOD APPROACH BOOST THE DEVELOPMENT OF THE 
CIRCULAR ECONOMY OF THE BIOECONOMY.  
 
THE PROCESS OF DEVELOPING THE STRATEGY + ACTIONS WILL BE 
GOVERNED BY A BOARD (LEADING POLITICIANS PLUS TOP BUREAUCRATS), 
AND A SECRETARIAT MANAGED BY EASTERN NORWAY RESEARCH 
INSTITUTE. 
 
FOR MORE INFORMATION OR CONTACT:  
• BIOSTRATEGI@OSTFORSK.NO 
• HTTP://BIOSTRATEGI.OSTFORSK.NO [NORWEGIAN ONLY] 
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Oppstart: 
  
Medio desember 
Ultimo desember 

 Utarbeide en konkret arbeidsplan i samarbeid med styringsgruppa - denne skal også løpende 
oppdateres. 

 Sette opp en formidlingskanal / nettbasert for informasjon og kommunikasjon til bruk i 
prosjektets forskjellige oppgaver og faser 

 Utarbeide informasjonsmateriell som skal sikre involvering og forankring 

(√) 
 

√ 

Mobilisering: 
Primo januar 
Medio januar 

 “Gå ut” med informasjon om prosjektet og formålet, spesifiserte grupper aktører / sektorer / 
næringer / skape forventninger 

 Forberede en “road-trip” til sentrale miljø for å dekke ressurssektorene 
 Forberede et fagarrangement  - format  må diskuteres med styringsgruppe 
 Innlandsutvalget innstilling legges fram primo oktober - påbegynne en analyse av dens 

betydning for strategiarbeidet 

(√) 

  
Primo februar 
Medio februar 

 Gjennomføre “road-trip” 
 Gjennomføre et fagarrangement | format skal fastlegges 
 Forberede arbeidsgrupper / faggrupper  
 Innlandsutvalget innstilling - ta stilling til dens betydning for denne prosessen (faglig og 

næringspolitisk) - drøfting med styringsgruppa 

  
  
  

(√) 

Etablere arbeidsgrupper: 
  
Medio februar 
Ultimo februar 

Arbeidsgrupper:   

Jord, Beite & 
Mat 

Jakt, fiske, 
sanking som 

næring 

Reproduksjons
-  og 

bioteknologi – 
FoU og næring 

Biomasse 
( fra skog til 
produkter i 
treindustri) 

Avfall / 
resirkulering av 

biomasse-
ressurser 

Fylkeskommunene:  
 

- Virkemiddelakt. 
- Internasjonalt 

perspektiv 

  

Sektorvis arbeid,   
 samling og 
Sektorvis oppsummering: 
Ultimo 
Februar → 

↔   
Arbeidsform for arbeidsgruppene skal fastlegges | ennå åpent for diskusjon | et alternativ er en 2 

dagens forberedt workshop 
Analyser 
Syntese 

Sentrale strategi- og tiltakselementer 

  

Bioøkonomi- 
strategi versjon 0: 
Primo - ultimo April 

Prosjektledelse: Trekke sammen informasjon / dokumentasjon / resultater fra arbeidet fra de 
enkelte ressurssektorene til et første råutkast for strategi. 
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Møte formål – se også Arbeidsplan Møtetidspunkt 

(?)Kombinert møte – styringsgruppemøte pluss fagarrangement: 

(?)Fagarrangement (åpent | retta mot inviterte aktører ) 

Om bioteknologi, smart spesialisering og sirkulær økonomi 

Innlandsutvalgets innstilling - betydning 

(?)Sammensetning arbeidsgrupper 

Styringsgruppemøte 

Sammensetning arbeidsgrupper 

(?)Behov for studietur / faglig oppgradering / utvikling av kontakter 

Medio februar 

Styringsgruppemøte 

Aktuelt å samle arbeidsgruppene til en workshop  

(?) skal styringsgruppa benytte denne anledningen til å møte 

arbeidsgruppene? 

Ultimo mars 

Primo april 

Styringsgruppemøte 

Drøfting – første utkast til strategi | Alternativt: forberedelse til felles 

(?)fylkestingsmøte: Hva må foreligge? 

NB: Arbeidet har kommet senere i gang enn forutsatt – det kan få betydning 

for hvor langt et utkast er utviklet til dato for felles fylkestingmøte.  

Medio april 

  

Møteplan videreutvikles medio april.  

  

  


