
Balansekunst - kulturstrategi for 
Trøndelag

Biblioteksjefmøte 6.11.19, Steinkjer



Grunnleggende utgangspunkt:
• Livet leves lokalt!
• Gode opplevelser/vaner i barne/ungdomsårene = viktig 
• Den kulturelle grunnmuren lokalt:

• Idrett
• Korps/kor 
• Kulturskolen
• Ungdommens kulturmønstring (UKM)
• Den kulturelle skolesekken (DKS)
• Biblioteket
• Lokale museer

• Frivillige organisasjoner = limet i 
lokalsamfunnene



Kulturpolitikk

Kulturpolitikk er kort sagt det offentliges engasjement på kulturområdet, 
med andre ord offentlige tiltak som har som formål å legge til rette for 
ulike kulturuttrykk – både produksjonen og formidlingen av dem.



• Kulturens betydning for enkeltmennesket kan uttrykkes ved begrepene 
DELTA, OPPLEVE, SKAPE. 

• Kultur – er et verktøy og en viktig drivkraft i samfunnsbyggingen
og

• Kultur har en egenverdi

• To egenskaper – egenverdi og samfunnsnytte – er ikke motstridende, 
men virker sammen og samtidig. 

Kulturens nytte og verdi



Samfunnet legger 
til rette for god 
helse, sosial 
utjevning, trygge 
lokalsamfunn og 
oppvekstmiljø

Nærmiljøet og 

møteplasser er 

tilrettelagt for 

opplevelser og 

aktivitet

Frivillighets-
sektoren er aktiv 
og inkluderende
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I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag



• Mangfold                    Eksklusivitet

• Profesjonalitet           Frivillighet/amatør

• Tradisjon                     Nyskaping

• Bredde                        Topp

• Forutsigbarhet           Rom for nye tanker

• Lønnsomhet               Fri tilgang

• Sentrum Distrikt

KULTURLIVETS DILEMMAER



1. Kunnskapsgrunnlag for kultur i Trøndelag

2. Kulturens betydning i Trøndelag

3. Kulturutvikling og virkemidler i Trøndelag

Strategidel: Tre hovedbolker



• Profesjonell kunst og kultur
• Kultur for god livskvalitet
• Frivillig aktivitet og engasjement
• Kulturens dannende og demokratiske rolle
• Samisk språk og kultur
• Ung i Trøndelag
• Kultur på trøndersk dagsorden
• Kultur og inkludering

2. Kulturens betydning i Trøndelag



• Møteplasser i lokalsamfunnet
• Kulturell infrastruktur
• Kulturfaglig kompetanse
• Lokalt og regionalt eierskap til kulturinstitusjoner
• Offentlig og privat samarbeid om kultur
• Kunnskapsutveksling og nytenking
• Samarbeid mellom kulturaktører
• Kultur som levevei

3. Kulturutvikling og virkemidler i 
Trøndelag



Balansekunst – en kulturstrategi for 
god samfunnsutvikling i Trøndelag?

Forventninger:

• Et godt politisk redskap.
• Et godt dokument for samspill i kulturlivet.

• En strategi som gjør tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 

nødvendig.

• Et dokument som blir lest, diskutert og brukt og ikke 
gjemt og glemt.
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