
Fylkesbiblioteket til tjeneste
Biblioteksjefmøte, Orkdal 27.-28. mai 2019



Bibliotek, kunst, kultur, folkehelse, 
idrett, frivillighet - planverket

• Kulturstrategi
Handlingsprogram 
for bibliotek?

• Kompetansestrategi
• Samferdselsstrategier 

– delstrategier for:
- Mobilitet
- Sjø
- Gods
- Trafikksikkerhet



- Bruk kulturstrategien for å styrke biblioteket

- Bruk biblioteket for å nå målene i strategien



Trøndelagsplanens mål – vårt ansvar

• I 2030 er kunst og kultur en viktig 
drivkraft for samfunnsutvikling i 
Trøndelag 

• I 2030 skal god livskvalitet og mangfold 
kjennetegne Trøndelag 

• I 2030 er Trøndelag best i Norge på 
regional samhandling 

• I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig 
og framtidsrettet arbeids- og næringsliv 

• I 2030 har Trøndelag et balansert 
utbyggings- og bosettingsmønster 



Generelt: Fylkeskommunens rolle og ansvar er flerdelt, hovedsakelig indirekte gjennom 
tilrettelegging for at kulturlivet, slik at både det profesjonelle og det frivillige, kan utvikle seg 
positivt. Fylkeskommunen har også egne driftsoppgaver; Den kulturelle skolesekken, 
fylkesmusikere, kultur- og bibliotekbuss og lesesettutlån.

• Biblioteket som møteplass, et sted for inkludering, læring, samskaping, fellesskap og utvikling 
av dannelse  - til beste for enkeltmennesket og storsamfunnet

• Arbeide for en bedre og mer planmessig bruk av skolebibliotekene i grunnskolen, og for en 
god rollefordeling mellom skoleeiere, skoleledere, lærere, skolebibliotekar og folkebiblioteket.

• Utvikle bibliotekene i videregående skole i henhold til behovene i ny læreplan.

• Shared Reading - for å bidra til at folk møtes, opplever noe fint sammen med andre, og får 
styrket sitt selv.

Fylkesbiblioteket i 
Økonomiplan 2020 - 2023



• Bidra til at alle kommuner skal ha en leseombudsordning

• Sørsamisk barnebokoversettelser - bildebøker, ungdomsbøker og lydbøker

-----------

• Utvikle en plan for tospråklighet for Trøndelag fylkeskommune inklusive felles kunnskap 
og kompetanseforståelse innenfor sørsamisk språk og kultur.

• Meld. St. 19 (2018-2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn. Meldinga 
fremhever forsterket innsats på tre utvalgte områder: tidlig
innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.

-------------
Endringer i organisasjonen – nye områder? Kommunikasjon.



Shared reading
(Kari)

E-bøker/
E-lydbøker 
(Arnhild)

Folkeverksted 
(Skaperverksted) 
(Bjørnar)

Sommerles
(Ingrid)

Grunnskole-
Bibliotek 
(Morten)

Kompetanse-
behov (Frode)

Åpent bord 
(Hildegunn)

• Velg 4 tema 
• Ca 15 

minutter ved 
hvert bord

Trønderkafe



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
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