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Bo- og flyttemotivundersøkelsen
2008

Norsk demografisk forening og Norsk institutt for by og
regionsforskning (NIBR) inviterer til Demografisk Forum
2008. Seminaret har som tema bosetting og flytting i
ulike livsfaser og presenterer de første resultatene fra
”Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008”.
Hvorfor er det noen som flytter og andre som blir
boende? Hvilke underliggende faktorer er politisk
påvirkelige, og hvilke må politikerne kun ta til
etterretning?
Flytter folk fordi de vil eller må? Hvor mange blir boende
der de vokste opp, eller på et sted de tidligere flyttet til,
fordi de faktisk vil det? Hva betyr behovet for arbeid og
bolig? Hva med familie, slekt og venner?
De siste tiårene er det oppstått en sterkere bevissthet
om betydningen av steds- og miljøkvaliteter. Hva har
dette ført til?
Seminaret holdes i Statistisk sentralbyrås auditorium i Kongens
gate 6 i Oslo sentrum 29. oktober 2008.
Deltakelsen er gratis, men på grunn av plassbegrensning og
lunsjservering er det bindende påmelding innen mandag 20.
oktober.
Påmelding til Liv Hansen, lha@ssb.no eller telefon 21094869
Seminaret er finansiert av Norges forskningsråd og arrangert
med støtte fra Statistisk sentralbyrå.

Program
Møteleder: Reidar Almås, professor Bygdeforskning
09:00

Registrering og kaffe

09:30

Velkommen
Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa, KRD

09:45

Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008
Kjetil Sørlie, seniorforsker NIBR

10:30

Kaffe

10:45

Hvorfor flytter vi, og hvorfor blir vi boende?
Eli Havnen, forsker NIBR

11:15

Hva betyr sosial bakgrunn?
Dag Juvkam, forsker NIBR

11:45

Lunsj

12:30

Med eller mot strømmen?
Bjørg Langset, forsker NIBR

13:00

Arbeid - nødvendig men ikke tilstrekkelig for
å flytte
Oppsummering av hva vi vet og videre utfordringer
Kjetil Sørlie, seniorforsker NIBR

13:30

Kommentarer og diskusjon

14:00

Slutt på programmet

Norsk demografisk forening (NDF) ble opprettet i 1974.
Foreningen har til formål å fremme innsikten i og interessen for
befolkningsspørsmål i Norge. Foreningen skal virke for størst
mulig kontakt mellom norske demografer innbyrdes og mellom
norske og utenlandske demografer. NDF arbeider også for å
spre demografisk kunnskap utover fagmiljøene. Foreningen
har i overkant av 100 medlemmer som studerer, arbeider med
eller interesserer seg for demografi.
Vil du bli medlem? Som medlem av Norsk demografisk
forening blir du løpende informert om arrangementer og
publikasjoner. Medlemskontingenten er for tiden kr 150 pr år.
Send en e-post med navn, stilling/yrke, institusjon/arbeidsgiver
og postadresse til demografiforeningen@ssb.no
Norsk demografisk forening
Seksjon for demografi og levekårsforskning
Statistisk sentralbyrå,
Postboks 8131 Dep.
0033 Oslo
E-post: demografiforeningen@ssb.no
Telefon: 21 09 00 00
Bruk helst e-post ved alle henvendelser.
Les mer om demografi og demografisk forskning
i Norge på foreningens nettsted www.demografi.no

