Kultur og bosætningsstrategi
DB kulturkonference 2016 i Flensborg
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Disposition
1. Kultur og kommunale bosætningsstrategier
2. Privatpersoners vægtning af kultur i bosætning
3. Med uddannelsesniveau stiger betydningen af kultur og biblioteker
4. Udgangsreplik om kultur og bosætning
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1. Kommunal bosætningsstrategi
•

En kommunal bosætningsstrategi skal sikre synergi og sammenhæng: mellem
fagudvalg og –forvaltninger ift. tværgående fælles anliggende bosætning

•

Ofte særlige målgrupper som fx “børnefamilier” (=indtægter og efterspørgsel)

•

En strategi har indsatser til fremme af privates bosætning og virksomheders lokalisering
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1. Indsatser i en bosætningsstrategi









Image og branding
Jobskabelse og nye virksomheder
Uddannelsesmuligheder
Kollektiv transport
IT infrastruktur
Skat, forældrebetaling m.m.
Kommunal service
Børnepasning, skole, veje, arbejdsmarkedsindsatser, ældrepleje, natur, byrum, boliger

 Kulturelle tilbud? Blot “kulturliv og fritidsliv” men set-up med institutioner og aktiviteter, der
“kan bruges:” Biblioteker, scener, rum, museer, musikskole osv.
 “Kultur” i øvrigt?: Dannelse, tillid, dialekt, subkultur, redskab i tiltrækning og udvikling
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2. Borgerne om betydning af kulturelle tilbud som fx et
bibliotekstilbud i lokalområdet?
 57 % angiver, at det har betydning for dem, om der er biblioteker i lokalområdet
 44 % angiver, at kulturelle tilbud som fx et bibliotekstilbud i lokalområdet har betydning for,
hvor de har lyst til at bo.
 41 % angiver, at kulturelle tilbud som fx et bibliotekstilbud i lokalområdet har betydning for,
om de har lyst til at blive boende, hvor de bor i dag.

Kilde: Befolkningsundersøgelse, DB 2015,
Moos-Bjerre og Lange og Epinion.
http://www.db.dk/undersøgelser
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2. Borgerne om biblioteker og kulturtilbuds betydning for
flytning
 32 % angiver, at kulturelle tilbud som fx et bibliotekstilbud i lokalområdet har betydning for
valget af deres næste bopæl, hvis de skulle flytte.

 For 28 % af dem, der konkret har flyttet bopæl inden for de seneste 10 år, indgik
tilstedeværelse af kulturelle tilbud i deres overvejelser om hvor de ville bo.
 OG: Generelt er kultur og bibliotekers påvirkning af bosætning størst for folk med en
mellemlang eller lang videregående uddannelse….
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3. Kulturens betydning for faktisk valg af bopæl
Havde kulturelle tilbud i området betydning for valg af bopæl (blandt flytninger inden for sidste 10 år):
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4. Udgangsreplik: effekt, få grænser og lav pris
•

Borgerne tillægger kulturtilbud betydning
for deres bosætning

• Mest for sjov: Hvad lægger DU vægt på i din
bosætning?

•

Kultur spiller væsentlig rolle for personer
med videregående uddannelse

• Giv dit input på 1 minut og se resultat for dig
og de andre deltagere NU:

•

Kultur indgår derfor også I virksomheders
lokalisering

• mbla.Bo.sgizmo.com/s3/

•

Kommuner har institutioner og set-up,
der “kan bruges.

• Få grænser: Selv det lovbundne rummer
store frihedsgrader
• Kosteffektivt - billigt ift. andre virkemidler!
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Minisurvey før frokost
Giv dit input på 1 minut og se resultat for
dig og de andre deltagere NU:

mbla.Bo.sgizmo.com/s3/
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Hvis tid og spørgsmål…. Supplerende fund…..
Fra DB undersøgelse 2015:
• Biblioteksbrugere tillægger kultur meget større betydning end ikke-brugere…..
• Kvinder lidt mere end mænd
• Folk I storbyen har i højere grad tillagt kultur betydning for sidste boligvalg
• Ældre mere end yngre

I generelle bosætningsundersøgelser overgås kultur ofte, men også ofte dårlige spørgsmål.
Topscorerne typisk:
• Skov og vand og grønne områder
• Kriminalitet og sociale problemer
• Støjgener
• Kollektiv trafik
• Institutioner og skoler
• Herudover: kommuneskat, forældrebetaling, få indvandrere, ligesindede
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