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«Samfunnsfloker»



Hva snakker vi om i Norge? 



Demografien endrer kommunene –
Hvordan håndterer vi konsekvensene?

Mange kommuner er i gang, men allikevel:
• Lav oppmerksomhet og lite debatt om utfordringsbildet
• Svak forståelse for endringsbehov blant innbyggere og politikere
• Kortsiktige beslutninger og planverk 
• Den nødvendige politikkutviklingen og mobiliseringen uteblir

Konsekvensene: Utvikling mot en svakere sosial og økonomisk bærekraft



Et mobiliseringsprosjekt 
– fordi vi ikke kan vente til 2040 med å fikse 2040

• Hva er dette? «Verktøy» på ks.no
Alle finner sin kommune

• For hvem: Kommunestyrer og innbyggere

• Ambisjon: -Ny, mer langsiktig politikkutvikling  
-Mobilisere til nyskaping av lokale 
løsninger

• Hovedbudskap:
• Brennende plattform – det haster!
• Veivalg vi tar nå – påvirker levd liv 2040
• Fra helse og omsorg til helhetlig 

lokalsamfunnsutvikling

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Hvordan kombinere formidlingen av et krevende framtidsbilde med en offensiv og optimistisk tilnærming? Unngå passiviserende, unngå fornektelseUnngå at man hopper på enkle løsninger som ikke løser utfordringene





Flere eldre, færre yngre











«Scenarier og utopier»



«Ka du trur?»



«Hverken folk eller penger, og særlig ikke folk»



«You can do it!»



«Unngå alles kamp mot alle»



«Alle tenker helhetlig, men hvem tenker sammen, på Bømlo? »



«Å kjempe for det man har kjært»



«@»



Denne står seg godt. Husk den! 



«Når ekspertene lager en trapp, finner brukerne sin egen sti»



«Du skal støttes, indtil du kan gå selv. Du skal skubbes ud over kanten, 
så du finder ud af, at du godt selv kan flyve. 

Og når du først er på vingerne og ikke længere har brug for hjælp, 
kan du finde en flok og være noget for andre (…)»

«Kærlig kommune – fremtidens sundhed og omsorg», Aarhus kommune (DK)



Du som «bømling», hvor befinner du deg…? 

Mulighetsrom



«Valgene i dag påvirker hvordan det blir å bo på Bømlo i 2040» 

• Hva er drømmescenariet eller -utopien? 

• Hvordan kan dere komme dit? 

• Hvem trengs for å realisere det? 

• Hvilke utfordringer («fartsdumper»)
kan dere bli nødt til å forsere? 

Veiviseren.no 



«Ha felles bilde av utfordringene, og samarbeid om mulighetene»



Kjære dere på Bømlo, så ble de stående, disse 
tre…

De lavthengende fruktene, 
de høythengende fruktene, 
og nedfallsfrukten…

Illustrasjon: Silje Jacques, Inventas



«Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Begynn nå!»

Takk for oppmerksomheten!
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