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Innspill fra fagnettverket Virvel:  
 
Virvel er et fagnettverk etablert i 2020. Vi jobber konkret og 
skalerbart på tvers av sektorer og fagområder for å samskape nye og 
praktiske sirkulære løsninger. Vi ønsker å bidra til å øke tempoet på 
innføringen av sirkulære løsninger og bærekraftige beslutninger.  
 
Vi takker for regjeringens oppfordring til å spille inn til 
handlingsplanen om bærekraftsarbeidet i Norge, og bidrar herved med 
følgende innspill.  
 
Virvel foreslår at regjeringen:  
 

● Raskt innfører en konkret plan for implementering av alle 
bærekraftsmålene. Gjerne et prosesskart med delmål slik at 
sivilsamfunnet og næringslivet lettere kan få opp farten i 
politisk ønsket retning.  
 

● Oppretter en tverrfaglig innsatsgruppe (taskforce) med mandat og 
myndighet til rask implementering av bærekraftstrategien på tvers 
av sektorer. Å få til en villet omstilling krever en villet 
politikk og klare politiske mål og mandater. En praktisk 
realisering av bærekraftsmålene kan gjennomføres ved å bruke 
metodene man gjør i ny læreplan for grunnskolen; lar bærekraftig 
utvikling gjennomsyre alt arbeid i alle sektorer. Og med konkret 
ansvarsfordeling til departementene med bærekraftministeren som 
koordinerende instans.   

 
● Inntar en systemisk tilnærming til bærekraftsmålene på tvers av 

sektorer og med bevisst intensjon om å bryte ned siloer. Gjennom 
å satse ekstra på mål 17 (samarbeid for å oppnå målene) vil 
systemtenking og innføring av sirkulærstrategier på alle nivåer 
gjøre at en rekke av bærekraftsmålene kan bli implementert 
raskere lokalt, regionalt og nasjonalt. Slik kan man prioritere 
helhetstankegang og sikre praktisk implementering samtidig. 
 



● Utvider virkemiddelapparatets mandater for å fremme helhetlig 
bærekraft. Mandatene virkemiddelapparatet får vil være effektive 
politiske verktøy for rask omstilling på tvers. 
Virkemiddelapparatet både for nasjonale tiltak og for eksport til 
utlandet bør revideres slik at de bedre støtter opp under et 
systemisk bærekraftsfokus. Dette krever først og fremst en evne 
til å tenke mer helhetlig og tverrsektorielt når mandatene 
defineres.  
 

● Utvikler nye møteplasser for kunnskapsutvikling i samspill med 
utdanningssektoren. Legg til rette for møteplasser der sirkulære 
samfunnsutfordringer står sentralt og ulike fagmiljøer utvikler 
kunnskap sammen på tvers av fagområder både i grunnskole og 
høyere utdanning. Det ligger stort endringspotensial i å 
videreutvikle de nye læreplanene. Konkret bør fag av typen 
“innsats for andre” utvides og bli obligatoriske fag som dreier 
seg om innovasjon, entreprenørskap og samskaping med lokalt 
næringsliv eller lokalmiljøet. Denne type tiltak gjør at barn og 
ungdom for alvor blir en ressurs for sirkulærøkonomien, og 
kunnskapen spres effektivt i befolkningen. 

 
Virvel ser fram til den nasjonale strategien blir lagt fram, og vil 
gjerne utdype våre synspunkter og bidra i den videre prosessen med 
regjeringens strategiarbeid dersom det skulle være ønskelig.  
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