
KULTURSTRATEGI FOR TRØNDELAG



Trøndelag som region skal ha en samlet strategi for kulturfeltet, 
og den skal romme både innovasjon og tradisjon. 

Kultur skal bidra til å gi Trøndelag et løft 
både når vi snakker om kulturell egenaktivitet, 
kulturopplevelser med god kvalitet
og stort mangfold og kulturbasert 
næringsutvikling.

KULTURSTRATEGI -OPPGAVEN
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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

TRØNDELAGSPLANEN LEGGER FØRINGER



DET STORE SPØRSMÅLET

På hvilke måter kan kultur bidra til 
å oppfylle målene – på kort og 
lang sikt?

Kulturens funksjon?



KULTURENS SAMFUNNSSKAPENDE KRAFT

Eksempel på dilemmaer
• Mangfold - eksklusivitet
• Profesjonalitet - frivillighet
• Tradisjon - innovasjon
• Bredde - topp
• Grunnmur - fyrtårn

Delta - Oppleve – Skape



FRA MÅL TIL STRATEGI OG TILTAK

Retningsmål
I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag
Delmål
Nærmiljøet og møteplasser er tilrettelagt for opplevelser og aktivitet 
Strategi
Anlegg med høyt brukspotensial og flerbruksmuligheter, 
spesielt for barn og unge og egenorganisert 
aktivitet prioriteres
Tiltak 
Minimum 15 % av spillemidlene fordeles til 
nærmiljø- og friluftsanlegg årlig



• Frivillighetssentralene 8.juni

• Fagdag idrett 20.sept

• Samisk råd Trøndelag 27.sept

• Folkehelsekonferansen 5.okt

• Kommunekonferansen/NOKU 25.-26.okt

• Ungdommens Fylkesting 23.-24.nov

• Fagdag friluftsliv 27.nov

• Frivillighetskonferanse 1.des

• Regionrådsmøtene før jul

• DKS-møter

• Bibliotekmøter

• Muséer

• …

ARENA FOR INNSPILL



Vi oppfordrer at alle som har tanker og 
forslag til hva strategien skal inneholde, 
bruker denne gruppa aktivt.

• Bli medlem
• Del en publikasjon
• Start en diskusjon

«Kulturstrategi Trøndelag»

INNSPILL ØNSKES PÅ FACEBOOK



1. INTERKOMMUNAL ANLEGGSPLANLEGGING
Hvordan planlegge og bygge anlegg slik at vi får mer for pengene, -uavhengig av 
kommunegrenser. Skal vi stimulere til regionale planer for store anlegg, via 
regionrådene? 

2. PRIVAT ØKONOMI SKAPER FORSKJELLER
«Norsk idrett har et stort ansvar for et kraftfullt arbeid mot utenforskap, herunder 
nedbygging av økonomiske og sosiale barrierer for idrettsdeltakelse.» Hvordan kan 
Trøndelag bidra til mangfold og tilgangslikhet?

3. SAMHANDLING
Hvordan kan vi utnytte «Trøndermodellen» med toppidrettstilbud ved de 
videregående skolene best mulig. Hvordan kan samarbeidet klubb, skole og 
Olympiatopp sikre god kompetanse og erfaringsoverføring, slik at vi blir «flest i 
bredden og best i toppen»?

UTFORDRINGER I TRØNDERSK IDRETT?



VI SKAPER HISTORIE!


