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Rek. 18/2022 om: 

MR-Ks svar på rekommandasjon om Framtidens cirkulära 

bibliotek 

Rekommandasjonen har følgende ordlyd 
Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

 

at starta ett program för kunskapsutbyte mellan nordiska bibliotek och andra aktörer 

för främjandet av cirkulär ekonomi, och 

at leda högnivådiskussioner om behovet av cirkulär ekonomi som en del av det nor-

diska bibliotekets uppdrag 

 

Svar fra Nordisk ministerråd 
MR-K takker for rekommandasjonen fra Nordisk råd, og for forslagene om kunnsakps-

utveksling og høynivådiskusjoner om sirkulær økonomi i nordiske bibliotek. 

 

Rekommandasjonen fremhever viktigheten av å minske forbruket av naturressurser 

globalt, og at resirkulering og gjenbruk kan bidra til å minske miljø- og klimaavtrykket. 

Omstillingen til sirkulær økonomi trekkes frem som en viktig prosess i arbeidet med å 

nå de globale bærekraftmålene og den nordiske visjonen. 

 

Visjonens prioriteringsområde Et grønt Norden utgjør en viktig del av sektorens kultur-

politiske samarbeidsprogram (2021-2024), med følgende mål for perioden: Ett grönt 

kulturliv för nuvarande och framtida generationer. De nordiske kulturinstitusjonene ar-

beider aktivt med dette målet gjennom aktiviteter og prosjekter. Et prosjekt som er 

særlig relevant i forhold til sirkulær økonomi er prosjektet Bærekraftige kulturopplevel-

ser i Norden som skal gjøre det lettere å leve mere bærekraftig som forbruker i Norden, 

med fokus på kulturopplevelser. Prosjektet er del av det tverrsektorielle programmet 

Bærekraftige livsstiler i Norden og ledes av Nordens Hus på Færøyene.   

 

Som rekommandasjonen påpeker, fyller bibliotekene en viktig samfunnsrolle. Bibliote-

kenes kjerneoppdrag, med utlån av litteratur og media, er i seg selv sirkulært og de til-

byr tjenester som er med på å begrense nordboeres forbruk. MR-K har tidligere støttet 

biblioteknettverk og bibliotekssamarbeid i Norden, blant annet som en del av prosjek-

tet Inkluderende kulturliv i Norden i 2017. Verdensbiblioteket.no er et annet eksempel, 

og resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom nasjonalbibliotekene i Norge, Sverige og 

Danmark. Samarbeidet er videreført og drives i dag i fellesskap av de skandinaviske na-

sjonalbibliotekene. Det kan også noteres at nordisk bibliotekstatistikk inngår i 

https://verdensbiblioteket.no/
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Kulturanalys Nordens oppdrag. Den siste tekniske rapporten om harmonisering av bi-

bliotekstatistikk ble lansert i 2021. 

 

Som rekommandasjonen også peker på er det en rekke biblioteker i flere av de nordiske 

landene som i dag tilbyr maker-space lokaler og utstyr, og utlån av for eksempel. verk-

tøy. MR-Ks satsning på klimakompensasjon, og på bærekraftige kulturopplevelser bi-

drar allerede til målet om å minske forbruket av naturressurser globalt.  

 

Sektoren mener derfor ikke at et program for kunnskapsutveksling og/eller høynivådia-

log om behovet for sirkulær økonomi som en del av nordiske biblioteks oppdrag, kan 

prioriteres innenfor de økonomiske rammene sektoren disponerer for iverksettelse av 

strategiske innsatser.  

 

Nordisk ministerråd anser herved at rekommandasjonen ikke kan imøtegås. 

 

[Sted], den [Vælg dato] 
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