
Hvordan jobber vi med å skape et 
bærekraftig samfunn i Trondheim?

Jannicke Røgler, biblioteksjef Trondheim folkebibliotek



Stikkord:
● Om Trondheim 

folkebibliotek
● Eget ståsted etter 1 år
● Satsinger etter FN17:  

○ Økonomi
○ Sosial bærekraft
○ Klima & miljø
○ Samarbeid 



Om biblioteket
● 8 folkebibliotek
● Skolebibliotek på 

Byåsen vgs
● Fengselsbibliotek 
● Pop-up på Bøker & bylab

● Midtbyen (HB)
● Ranheim
● Moholt
● Risvollan
● Klæbu
● Heimdal
● Saupstad
● Byåsen 

● 1,1 mill utlån og 
● 1.1 mill besøkende i 2019
● Ca 50 årsverk

● Ca 208 000 innb
● Sterk vekst i antall innb.



Eget ståsted

De beste bibliotekene bygger lokalsamfunn 
(D. Lankes)



Skien bibliotek som inspirasjon



Bibliotekplan for Trondheim i 2022 

Bibliotekets arbeid med FN17 kan f eks 3-deles etter 
modell fra Århus: 

1. Bibliotekene må selv bli mer bærekraftige. 
2. Bibliotekene må bidra til å øke lokalsamfunnets kunnskap om 
FN’s bærekraftsmål. 
3. Bibliotekene må hjelpe lokalsamfunnet med selv å ta initiativ, 
som styrker delingsøkonomi, sirkulærøkonomi og 
bærekraftsmålene. 

Den danske regjeringen peker på bibliotekenes betydning for å 
skape den folkelige forankringen av FN’s bærekraftsmål.



 
DRIFTSSJOKKET



Bærekraftig bibliotekøkonomi

● Trondheim ligger dårligst an av storbyene når det gjelder 
medie- og lønnsutgifter per innbygger

● “Mangler” 16 årsverk
● Lite rom for bibliotekutvikling
● Varsel om nullbudsjett i 2022
● Trondheim er for liten til å stå alene



Perspektiver for Trondheim - KPS



Mulige løsninger

● Liten sektor - samordning og forpliktende samarbeid
● Sentrale aktører: kommuner, fylker, KS, BS, NB + 

leverandørmarkedet 
● Økt digitalisering og rasjonalisering av rene driftsoppgaver
● Hvordan får vi størst effekt av de nasjonale prosjekt- og 

utviklingsmidlene
- Prioritere nasjonal digital infrastruktur

● Må være villig til å omprioritere og bruke mer penger på 
digital utvikling



Trygve Kikut i VTFK om 
førstegangslån vs salg 2014-2019

● Sakprosa for voksne ned 10,46 
% vs 42,64 % ned i salg

● Sakprosa for barn ned 3,5 % vs 
32,67 % ned i salg 

● Skjønnlitteratur for voksne ned 
9,42 % vs 27 % ned i salg

● Skjønnlitteratur for barn opp 
11,61 %  vs 18,29 % ned i salg 

● Hva vil forlagenes salgstall ha å 
si for samlingsutviklingen 
fremover?

 

 



Digitale tjenester

● Tilbudet fremstår fraksjonert
● Mangelfulle brukergrensesnitt 

“Don’t make me think!”
● Underfinansiert

○ e-bøker og e-lydbøker
● Behov for nasjonale konsortier

Konsekvenser: 

● Omdømmetap
● Mye tid brukes på brukerhjelp



● SmartLib - søknad til 
Forskningsrådet

● Samarbeid med 
NTNUs logistikkmiljø 
om automatisering og 
robotisering

● Ta ut gevinstene fra 
digitalisering

● Frigjøre tid fra drift til 
tjenesteproduksjon og 
utvikling



Biblioteket i by- og samfunnsutvikling 

Bibliotek på prisbelønte Moholt studentby, Saupstad med områdeløft. Pop-up bibliotek



Kommuneplanens 
samfunnsdel
 - Borgerkraft

● Biblioteket som en sentral 
arena for samskaping og 
innspill 

● Møter med Borgerpaneler
● Ønsketre og forslagsbok



Meråpent

Endelig meråpent igjen 

Alle bydelsbibliotekene 
er åpne i ubetjent 
åpningstid. 



Bøker & bylab - pop up 
● Prosjekt med midler fra 

statsforvalteren
● Møteplass, aktivitetsrom, 

leseplass med kasserte bøker
● Målet med bylaben er å skape 

en nøytral arena for dialog, 
samarbeid og samskaping

● Byutvikling i et område med 
enorme endringer - Nye campus 
NTNU

● Bemannes av 50% 
koordinatorstilling



Bærekraftssamtaler



 

 





Biblioteket og byrom - 
Åpning av Peter Egges plass 
- barnas torg

Bjørn Rørvik - Bukkene 
Bruse på badeland



Områdeløft - Saupstad bydelsbibliotek
● Biblioteket som sosial infrastruktur
● Åpen, inkluderende og medvirkende 

ombyggingsprosess
● Møbler fra andre bydelsbibliotek, redesign 

og bruk av lokal snekker 
● Biblioteket er involvert i to nye områdeløft



Læringssenteret
● Tilbyr: 

○ datakurs, veiledning en-til-en, 
datakafè

○ løpende digihjelp i skrankene
● Motto: henvis - aldri avvis
● Nettverk:

○ IKT-Samarbeidsforum for seniorer
○ Digitalt utenforskaps-forumet

● Oppsøkende virksomhet
● Innspill til regjeringens 

digitaliseringsstrategi
● Oppdrag for KS høsten 2021



Digital festival
 2021 - Gaming 
for seniorer



Nasjonal strategi - Digital hele livet 

● Mål å motvirke digitalt utenforskap
● Regjeringen vil:

○  bidra til å videreutvikle 
folkebibliotekene og 
innbyggertorgenes rolle som 
lokale veiledningssentre for 
digital kompetanse

○  vil legge til rette for at offentlig 
ansatte som veileder innbyggere 
har den nødvendige pedagogiske 
kompetansen. 



Utlån av utradisjonelle medier
- kjerneoppgave?

Jonas Söderholm -  Borrowing and 
lending tools: The materiality of x-lending 
libraries. Doktoravhandling fra 2018.

● Brukerne oppfattet tilbudet som svært 
praktisk, og av lokal og umiddelbar 
relevans for dem.

● Aktiviteten gir inspirasjon, læring, 
støtte til selvstendig næringsdrivende 
og styrking av fellesskapet.



FIKSEPROSJEKT

● Verktøybibliotek
● El-lastesykler
● Fiksearrangementer
 
FOLKEVERKSTED

Skapende/kreative 
aktiviteter for 
barn og ungdom



Frøbibliotek og stiklingbibliotek
+ 2200 frøpakker er hentet ut  
fra våre frøbibliotek i 2021.



El-lastesykler
Sykler på: HB, 
Byåsen, Moholt og 
Risvollan

Sykkelen har piggdekk 
på vinteren og kan 
lånes i inntil 3 dager

Løsning for 
reservering 

Penger fra 
Miljøenheten. Fra 
2022 inn i ordinær drift



Vedlikehold og oppbevaring



Sykkelverksted



Grønn IKT

Eivind Skogen, Netlife



Samarbeid - Nettverkskart



Utstrakt samarbeid for en bedre by å leve i 



Arrangement

● 2019: 334 arrangementer totalt, med 13 000 besøkende. 
● Formidle innholdet i bibliotekets samlinger og 

synliggjøre ansattes spisskompetanse - Mål: Arrangementer for alle
● Litteraturhuset Trondheim, 5 år i bibliotekets lokaler
● Begrensede midler, har i stor grad støttet oss på Nasjonalbiblioteket
● Stadig viktigere med samarbeid



Sommer i Trondheim - tilbud til barn og unge
● 30 mill fra Udir til TK til 

sommerskoletiltak
● Kulturenheten koordinerte
● ca 1 mill til biblioteket
● I tillegg høstferietilbud
●

Postapokalyptisk 
figurverksted med Morten



Barnas Verdensdag
Samarbeid med Kulturenheten



Forbedringspunkter

● Rydde i eget bo…
bruk av plast, ferdigstille utskifting 
til LED etc. 

● Grønn IT
● Få bærekraftsmålene inn som del 

av vår ordinære praksis
● Jobbe enda mer planmessig, plan 

for samlingsutvikling etc
● Finne nye samarbeidspartnere
● Bringe tilbudene ut av biblioteket

● Nye regler for anskaffelse for 
å ivareta prinsippene om 
sirkulærøkonomi

● Jobbe kunnskapsbasert, 
analysere, evaluere og 
kontinuerlig forbedre

● Smidig prosjektutvikling
● Frigjøre tid til bibliotekutvikling
● Samordning av digitale 

tjenester
● Tenke brukervennlighet i alt vi 

gjør 



Takk for meg!


