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Bakgrunn 
I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen legge vekt på viktige utfordringer, og synliggjøre 

de strategiske valgene kommunen tar. Dette gjelder samfunnsforhold som befolkningsutvikling, 

utbyggingsmønster, utbyggingsvolum, folkehelse, barn og unge, integrering og næringspolitikk. I 

tillegg skal samfunnsdelen si noe om kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. 

I forbindelse med revidering av kommuneplanens samfunnsdel, ble det 9. mars arrangert 

workshop med studenter fra Universitetet i Agder, campus Grimstad. Fagskolen var også invitert til 

å delta, men ingen representanter derfra hadde mulighet til å delta.  

Organisering  
 

Prosjektgruppen for samfunnsdelen inviterte til medvirkning i samfunnsdelen gjennom 

studentrådet, hvor både UiA og Fagskolen er representert. Prosjektgruppen består av 

samfunnsplanlegger Renate Løland, plansjef Hans Tveitereid, næringssjef Bodil Slettebø, 

kommunalsjef for oppvekst Anne – Grete Glemming, assisterende kommunalsjef for oppvekst Arne 

Mowatt Haugland og assisterende kommunalsjef for helse og enhetsleder for innovasjon og 

forvaltning Tina Fabricius.  

Leder av studentrådet, Ingrid Marie Skaug Lindqvist, stod for rekruttering av studenter til 

workshopen.  

 

Metode 
Framtidsscenario handler i korte trekk om å forestille seg framtiden 20-30 år framover. Det er viktig 

at framtiden man tenker seg skal være langt unna, men innenfor et tidsrom man selv vil kunne 

oppleve. Deltakerne blir gitt bestemte temaer, og utfordres på hvordan framtiden vil på disse 

områdene.  

Slik metoden beskrives av DOGA, skal resultatene fra workshopen visualiseres i form av enten 

scenekunst, film eller bilder. Da dette var litt vanskelig å gjennomføre, droppet vi visualiseringen.  

 

Innhold 
4 mastergradsstudenter deltok på workshopen. Det var ikke satt noen krav om hvilke studier som 

kunne delta, men det var ønskelig med studenter bosatt i Grimstad med noen lokalkunnskaper om 

kommunen. Alle studentene som deltok er studenter ved et mastergradstudium på campus 

Grimstad.  

Til stede fra prosjektgruppen var plansjef Hans Tveitereid, samfunnsplanlegger Renate Løland og 

næringssjef Bodil Slettebø. I tillegg var også Jan Inge Tungesvik med for å observere arbeidet med 

studentene.  

 

Programmet for workshopen var følgende:  

- Innledning (hva er samfunnsdelen) 

- Hensikt med workshopen  

Det ble inndelt i fire temaer, hvor studentene fikk prate fritt. Temaene var klima og miljø, 

folkehelse, demografi og næringsliv.  
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Oppsummering av innspill 
 

Klima og miljø  
 

- Tror ikke vi har nådd klimamålene. Kraftbehovet (ikke nok strøm), kommer til å sette et 

hinder for det. Ikke nok politisk vilje til å bygge ut nok kraft, så man får ikke elektrifisert 

samfunnet. Vi vil være i riktig retning, men vi vil ikke ha oppnådd målene.  

- Hvis vi ikke oppgraderer/bygger ut potensialet for vannkraft og vindkraft, så vil vi blir mer 

avhengig av energi fra utlandet (utenlandskabler).  

- Dieselbiler vil ikke være helt borte: det vil være billigere å kjøpe bruktbil for studenter og 

barnefamilier.  

- Størstedelen av bilene vil være el-biler.  

- Det vil være steder i Norge hvor man ikke vil bo, ettersom vannet stiger. Mer overvann 

(kraftig nedbør).  

- Flere tilfeller av det som skjedde på Gjerdrum.  

- Hvis det blir mer lønnsomt å bruke fornybar energi, så kan vi få mer teknologi og 

innovasjon.  

- Samfunnet ser ganske likt ut, men vi har kommet gått på vei  

- De som er unge/studenter nå, vil jobbe hardt for å bli mer miljøvennlige i 2050  

- «Cancel culture» vil prege samfunnet sterkt, ved at bedrifter/personer er redd for å ta feil 

valg og bli boikottet  

 

Folkehelse  
 

- Mange av de psykiske plagene kan skyldes sammenligning med andre i sosiale medier – 

kommer til å bli verre («cancel culture» blir verre)  

- Den psykiske helsen til de som vokser opp fram mot 2050, vil bli verre grunnet at de vokser 

opp med sosiale medier.  

- Virtuell verden (Meta), noen vil vokse opp med at man lever livet virtuelt. Du kan være 

hvem du vil på nettet  

- Det kan komme flere nasjonale tiltak og regler på hvordan man bruker sosiale medier  

- AI kan brukes til å luke bort folk som ikke skal være på sosiale medier (f.eks. mindreårige)  

- Kanskje vokser det fram en mottrend, hvor sosiale medier ikke blir like kult lenger. Det kan 

bli mer trendy å gå turer og være aktive.  

- Generasjonsskille – større forskjell mellom de som har vokst opp uten sosiale medier og de 

som har vokst opp med det 

- Flere psykologer/støttegrupper for studenter  

- Store forskjeller mellom campus på i Grimstad og Kristiansand (Kristiansand har flere 

tilbud)  

- Det er dyrt å komme seg til-og-fra Kristiansand når man bor i Grimstad  

- Grimstad kunne blitt mer attraktivt for studenter: svømmehall, treningssenter, fastlegetilbud, 

studenthus i sentrum, flere studentrabatter, flere møteplasser for studenter, flere turløyper 

nærmere campus, bedre informasjon om hvor turstier i kommunen er, utvide helsetilbudet 

for studenter (flere åpne dager på helsestasjon), bedre opplyst om hvor det er lov å fiske  

- Frisbeegolf er positivt  

- Utnytte nærheten til naturen?  

- Framtidstro: varier veldig utifra fra hvem man spør. Noen har lite tro på framtiden grunnet 

klima og miljø   
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- Flere tilfeller av ekstrem overvekt 

- Viktig å tilrettelegge for fysisk aktivitet, bra med sykkelby. Lavterskeltilbud for å komme seg 

ut på tur og være aktiv.  

- Legge til rette for studenter/lavinntektsfamilier å låne fritidsutstyr (BUA er veldig bra) 

- Flere tilbud rundt sentrum (svømmebasseng, klatrehall – noe annet enn treningssenter) 

- Om 30 år bør det være et sterkere helsetilbud generelt, og at man har kommet så langt 

med teknologi at det går greit å takle eldrebølgen  

 

Demografi  
 

- Mer arbeidsutvandring (flere muligheter til å reise, så attraktivt å gjøre det) 

- Digitalisering gir muligheten til å jobbe fra hvor man vil  

- Befolkningsvekst kommer først-og-fremst fra innvandring 

- Viktig å legge til rette for arbeidsinnvandring, for å få spesialisert kompetanse i arbeidslivet  

- Være mer åpne og imøtekommende mot andre kulturer (inkludering og integrering) 

- Man ser fort på innvandrere som objekter, ikke mennesker (digitalisering kan være et 

problem, fordi man ser bare noen bak en skjerm)  

- Digitale og teknologiske hjelpemidler må bistå med de eldre  

- Må bli lettere å kombinere barn med arbeidsliv, da vil flere ønske å få flere barn. Krever 

mye tilrettelegging i samfunnet (barnehager f.eks må være åpne når foreldrene er på jobb – 

kanskje døgnåpne barnehager mtp på folk som jobber nattskift)  

- Generasjonsboliger vil bli mer populært. Besteforeldre kan f.eks hjelpe med barnepasset 

- Mer fleksible løsninger i arbeidslivet kan legge mer til rette for at folk har tid til barn  

- Det kommunale henger litt etter i teknologi, det private og universitetene er bedre  

- Mer samarbeid mellom studenter og kommunen (f.eks. at kommunen gir forslag til 

bachelor-/mastergrader). Utnytte at studentene er en stor ressurs. Kommunen bør gi 

relevante case – oppgaver til studenter.  

- I4Helse kan utnyttes bedre: slipp til flere ingeniører (eller generelt studenter)  

 

Næringsliv  
 

- Studentbyen Grimstad er veldig adskilt fra byen Grimstad  

- Studenter føler ikke så stor tilhørighet til byen nå  

- Man bør ha praksisplasser for alle studier. Tett kobling til teknologiparken, kommunen og 

generelt næringslivet  

- Grimstad har en god sjanse til å satse på teknologi. Bra at alle teknologistudiene er samlet i 

kommunen.  

- Utfordring med Morrow – etablering, mange vil flytte til Kristiansand eller Arendal  

- Viktig med flere bedrifter som driver med det samme.  

- Kommunen er gode til å høre på studenter: UiA er problemet. UiA er ikke gode til å 

promotere Grimstad. Søkelyset blir for mye rettet mot Kristiansand.  

- Ledelsen på UiA må være mer tilgjengelig og synlig på campus Grimstad 

- Næringslivet i Grimstad/Agderregionen må være mer synlig for studenter, ikke bare på 

Karrieredagen  

- Egen «karrieredag» for Grimstadbedrifter  

- Praksisplasser i Grimstad, vil gjøre at studenter blir værende i kommunen 

- Gjøre det attraktiv å bo i Grimstad: gode skoler, gode barnehager. Bedre kollektivtilbud 

(flere avganger – billigere busspriser)  

- Tog gjennom hele Sørlandet  
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Evaluering 
 

Det var en veldig engasjert gruppe med studenter som hadde mange klare og tydelige meninger. 

Tidvis var det lett å avvike fra metoden om å forestille seg Grimstad i 2050, og heller fokusere på 

Grimstad slik det er i dag. Dette ga derimot allikevel mange gode innspill, og studentene hadde 

noen gode diskusjoner som er verdt å ta med seg videre i arbeidet med kommuneplanens 

samfunnsdel. Studentene ble også utfordret på om de kunne stille på den politiske debatten om 

samfunnsdelen, for å formidle noe av det de hadde diskutert seg fram til direkte til politikerne i 

Grimstad.  

 


