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§ 3 Aktuella frågor
Egentliga Finland starkt med om att utveckla återvinningsekonomin
Sydvästra Finlands område har utsetts till ett kärnområde i den projektansökan
"regional resurseffektivitet - mot en återvinningsekonomi, vilken genomförs med
Life IP-finansiering och vars beredning och sammandrag gjordes hos Egentliga
Finlands förbund. De aktörer i kärnområdet Sydvästra Finland som deltar är
Egentliga Finlands förbund, Satakuntaförbundet, NTM-centralen i Egentliga Finland,
städerna Åbo och Björneborg, Åbo och Satakunta yrkeshögskolor, Åbo universitet,
Åbo Akademi, Valonia och Prizzrech.
Målet för projektet är att utveckla handlingsmodeller för att utveckla en
återvinningsekonomi, och sådana är bl.a. en minskad uppkomst av avfall på olika
sektorer i samhället, att uteckla nya innovativa återvinningslösningar, att identifiera
biflöden och avfallsfraktioner som kan återanvändas samt att utveckla högskolornas
forskning och samarbetet mellan företagen. I samband med projektansökan ombads
regionens företag och offentliga aktörer att också föra fram separata s.k.
demonstrationsprojekt, där flera innovativa idéer kom fram bl.a. i anslutning till
affärsverksamheten inom återvinningen, forskningen inom den kemiska sektorn och
tillverkningen av förnybara bränslen. Valet av dessa demonstrationsprojekt görs
under hösten 2014.
Beredningen av projektet fortsätter i samarbete med Finlands miljöcentral och
avsikten är att genomföra detta projekt i minst fem år med början på hösten 2015.
Landskapets aktörer föreslog förra veckan gemensamt att Egentliga Finland utses
som ett nationellt pilotområde för cleantech
Regeringen antog i maj en cleantech -strategi, där en av åtgärderna är att skapa ett
internationellt referensområde för cleantech för huvudstadsregionen eller det
övriga Finland. Utifrån det initiativ som erhållits från framtidsutskottet överlämnade
Eg. F. förbund tillsammans med regionens centrala offentliga aktörer före
miniregeringsförhandlingarna förra veckan ett initiativ i frågan till ministrarna.

I initiativet konstateras: "Om vi genom våra vardagliga och nödvändiga lösningar såsom exempelvis genom energiproduktionen, avfallshanteringen, utbildningen och
social- och hälsovårdsområdet - samtidigt främjar även innovationer och
referensanläggningar, så får vi för varje euro för den grundläggande infrastrukturen
och servicen dubbel nytta. På motsvarande sätt kan vi också använda finansiering
för innovationer och forskning för våra vardagliga behov om vi samtidigt
experimenterar och bygger referenser. På detta sätt får vi också dubbel nytta av TKIpengarna. I ett land med ett produktionsunderskott som en utmaning, skulle det
löna sig att gynna experiment och referensanläggningar redan enbart av denna
orsak. Alla parter drar nytta därav - även medborgarna, vilkas service och miljön
samtidigt förbättras. Därtill skapar vi även arbete och export. Detta är äkta win-winwin."
Verkningarna av initiativet får vi se i framtiden. Tillkomstprocessen för initiativet
passar väl för att beskriva ett partnerskapsprojekt enligt den nya landskapsstrategin
- vilken fastställdes förra måndagen av landskapsfullmäktige. Forskningen, industrin
och landskapets offentliga aktörer är nu i farten tillsammans.

