Jakta på Berekraftmetoden – frå KPI-analyse til forretningsmoglegheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer næringsliv og kommuner til å være med
på et banebrytende pilotprosjekt. Gjennom prosjektet skal vi finne løsninger på
lokale bærekraftsutfordringer, til det beste for både næringslivet og samfunnet.

Møre og Romsdal ønsker å ta en tydelig rolle i å utvikle et bærekraftig samfunn. Vår ambisjon
er å gjøre Møre og Romsdal til bærekraftsfylke nr. 1 i Norge – og vi tror du kan spille en viktig
rolle!
Bærekraftsutfordringene vi ønsker å løse gjennom prosjektet, er basert på KPI-målingene som
er gjennomført av FNs organisasjon for smarte og bærekraftige byer; United for Smart and
Sustainable Cities (U4SSC). Målingene er gjennomført i mange norske byer, blant dem
Ålesund, Molde og Kristiansund.

Prosjektet vil ta utgangspunkt i tre mulighetsrom:

1) Vannforbruk – U4SSCs analyse viser et generelt høyt vannforbruk og at
mye vann forsvinner mellom renseanlegg og forbruker. Dette er knyttet til
bærekraftsmål 6 – rent vann og gode sanitærforhold.

2) Avfallshåndtering – en stor andel av avfallet vårt går til forbrenning.
Hvordan kan vi redusere, gjenbruke og utnytte avfallet vårt på en bedre måte.
Dette er knyttet til bærekraftsmål 12 – ansvarlig forbruk og produksjon.

3) Lønnsgap – for ca. hver krone en mann i fylket tjener, vil en
kvinne tjene et sted mellom 60 og 70 øre. Gapet i lønn
mellom kvinner og menn handler ikke bare om likestilling,
men om økonomi; bedrifter som har mangfold blant de
ansatte, tjener på dette og ikke minst er konkurransekraften
vår avhengig av å få flere i arbeid. Dette er knyttet til bærekraftsmål 5 – likestilling
mellomkjønnene og bærekraftsmål 8 – anstendig arbeid og økonomisk vekst.
Disse områdene representerer utfordringer hvor vi tror det finnes forretningsmuligheter
gjennom innovativ samhandling mellom næringslivet og offentlig sektor.
Vi tror du kan bidra til å løse en eller flere av utfordringene påpekt ovenfor og vil derfor
invitere deg til å delta i dette spennende pilotprosjektet sammen med bedrifter,
representanter fra fylket, kommunene, herunder politikere, og andre relevante aktører.

Bærekraftsverksted
For å finne løsninger for utfordringene innenfor disse temaene, inviterer vi til
«Bærekraftsverksted» 25. og 26. november hos Framtidslaben Norge (tidligere Ålesund
framtidslab), som ligger på Campus Ålesund, NMK, Borgundvegen 340.
Innovasjonsarbeidet i dette pilotprosjektet skal foregå i to dimensjoner:
1) Produkt- og tjenesteinnovasjon, og
2) Prosessinnovasjon, dvs. nye samarbeidsformer og/eller behov for regulatoriske og/eller
systemiske/strukturelle endringer.
Felles for begge dimensjonene, er at formålet er å skape forretningsmuligheter, enten på kort
eller lengre sikt.
Prosjektet finansieres av Sparebanken Møre og er gratis å delta i. For de av dere som kommer
fra ulike bedrifter, er det viktig at deltagelsen er tilstrekkelig forankret i bedriften. Videre må
vedkommende som velges ut til å delta på vegne av bedriften, ha et tilstrekkelig mandat til å
delta.
Sist, men ikke minst, må alle som skal delta ha et oppriktig ønske om å bidra til at vi når FNs
bærekraftsmål gjennom innovasjon og utradisjonell samhandling og samarbeid.
Før Bærekraftverkstedet, vil deltakerne få en grundig innføring i de aktuelle utfordringene.
Det kreves også selvstudier i forkant.

Samarbeid er nøkkelen
Dere skal arbeide i løsningsteam som skal finne mulige løsninger på de
forskjellige problemstillingene. Når Bærekraftverkstedet er ferdig, vil
løsningsteamene arbeide videre med et utvalg av ideene. I denne perioden er
hensikten med arbeidet å lage prototyper/løsninger, få testet ut ideene på en god måte og
deretter fortsette arbeidet med videreutvikling, skalering og implementering.
Som alle forstår, vil vi i prosjektgjennomføringen måtte ta hensyn til koronasituasjonen og
dette vil kunne føre til mindre eller større endringer i programmet og tenkt gjennomføring.
FNs bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene – utfordrer tradisjonelle måter å arbeide
på, regulatoriske rammer og samhandling mellom myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn.
Ikke minst blir også samarbeid bedrifter seg imellom utfordret.
Vi har ikke nødvendigvis svaret på alt som kan møte oss i pilotprosjektet, men vi tror likevel vi
i fellesskap og med bærekraftsmål 17 som bakteppe, vil klare å finne gode løsninger på
spørsmål som kan oppstå, for eksempel knyttet til patent og rettigheter, og andre spørsmål
som måtte oppstå som følge av risikoen og usikkerheten som oppstår i innovasjonsprosesser.

Nærmere om aktørene som står bak pilotprosjektet
Sparebanken Møre er en viktig partner i prosjektet og er den som finansierer pilotprosjektet.
Ansvarlig for gjennomføring av prosjektet er OiER/U4SSC i samarbeid med KPMG Pure
Sustainability som er ansvarlig for prosjektledelse, metode, prosess mv. UN Global Compact
Norge er en viktig samarbeidspartner i pilotprosjektet og Framtidslaben Norge vil være et
knutepunkt og arena for prosessen.
Velkommen inn i prosjektet!

Med vennlig hilsen

Prosjektgruppen

Påmelding gjøres på Global Compact Norge sine nettsider: https://globalcompact.no/jaktenpa-baerekraftsmetoden/

