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Bakgrunn 
FNs 17 bærekraftsmål trådte i kraft høsten 2015. Å se de 

tre bærekrafts dimensjonene økonomi, miljø, og sosiale 

forhold i sammenheng er hovedbudskapet for en 

bærekraftig samfunnsutvikling. 

I 2018 ble kommuneplanens samfunnsdel 2018- 2030 

politisk vedtatt. Her ivaretas bærekrafts dimensjonene 

blant annet gjennom at samskaping, folkehelse og klima- 

og miljø løftes opp som viktige innsatsområder. Ut fra 

rapporten «Oversikt over helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer i Bodø» fra 2016, og planbehov i 

planstrategi 2016- 2020, ble kommunens første folkehelseplan «Handlingsplan for trivsel og gode 

levekår 2018- 2021» også vedtatt samme år.  

Planen som i hovedsak har fokus på den sosiale bærekrafts dimensjonen har to formål; 

1. Å være Bodø kommunes retningsgivende strategiplan for en felles forståelse av det brede 

folkehelsearbeidet i organisasjonen. 

2. Å inspirere hele Bodø- samfunnet i utviklingen av et varmt, inkluderende og helsefremmende 

samfunn for alle. 

 

Gjennom en egen tiltaksplan ble alle kommunens avdelinger utfordret på å bidra med opptil fem 

tiltak til fem målområder valgt ut fra «oversiktsrapporten». Tiltaksdelen skulle rulleres årlig i 

perioden, men det ble en for krevende prosess. Fra høsten 2019 av videreføres målområdene i 

arbeidet med ny planstrategi, gjennom ny saksmal for politiske saker, og gjennom at 

folkehelsekoordinator skal delta med innspill i planproduksjon fra andre avdelinger (sak 2019/4812). 

 

Et konkret tiltak opp mot formål 2 er satsningen Det gode liv i Bodø.  

 

Det gode liv i Bodø 
Mål: Å inspirere hele Bodø- samfunnet i utviklingen av et varmt, inkluderende og helsefremmende 

samfunn for alle. 

Delmål 1: Lansere månedlige kampanjer på tema som dekker de sosiale og miljømessige bærekrafts 

dimensjonene.  

Delmål 2: Mobilisere spesifikke målgrupper som skal være ambassadører for satsningen. 

Målgruppe: Hele samfunnet, det vil si offentlig sektor, næringsliv, frivillig sektor, akademia, politikere 

og enkeltpersoner. 

Det er valgt et stort mål og en bred målgruppe for å gjøre seg mange erfaringer på satsningen i 2019. 

Det har vært lave terskler for prøving og feiling. På slutten av året tas det stilling til eventuell 

videreføring i 2020.   

 

Organisering  
En kommunal arbeidsgruppe har vært den interne drivkraften for framdrift: 

Næring og utviklingsavdelingen Mangfoldskoordinator Merethe Wie Sandbakk 
Miljørådgiver Marte Melnes 
Prosjektutvikler Bylab Silje Munkvold 
Folkehelsekoordinator Gøran Raade- Andersen 

Helse- og omsorgsavdelingen Frisklivssentralen v/ Carina Ottesen 
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NAV v/ ulike representanter 
Administrasjonsavdelingen HR v/ Elisabeth Aune Burchardt 

 

Arbeidsgruppa endret i november antall deltakere til følgende personer: 

Næring og utviklingsavdelingen Mangfoldskoordinator Merethe Wie Sandbakk 
Prosjektutvikler Bylab Silje Munkvold 
Prosjektleder Kulturveien Kristine Engan Imingen 
Folkehelsekoordinator Gøran Raade- Andersen 

 

Per- Inge Johnsen, Aleksander Ramberg og Tor- Eirik Akselsen på kommunikasjonsenheten har 

bidratt til publisering på nett og sosiale media hver måned, i tillegg til utvikling av ulike skjema. 

 

Totale ressurser avsatt til DGLB anslås til mellom 0,3- 0,6 årsverk for Bodø kommune.   

 

Innhold i DGLB 
 

 
 
«Det gode liv i Bodø skal inspirere hele Bodø- samfunnet i 
utviklingen av et varmt, inkluderende, miljø- og helsefremmende 
samfunn for alle».  
 
Temakalenderen til høyre ble utviklet med bakgrunn i de 
samfunnsmessige behovene belyst i «oversiktsrapporten» fra 
2016. Hvert tema belyses gjennom kommunale kampanjer to 
ganger i året for å nå ut til målgruppene.  
 

                   
 

 

Arbeidsgruppa har laget innhold til kampanjer på de ulike temaene for hver måned. Alt innhold er 

tilgjengelig på egen landingsside https://bodo.kommune.no/det-gode-liv-i-bodo/  

 

BYRAA design og 

kommunikasjonsbyrå har laget alle 

Illustrasjoner til de månedlige 

kampanjene lansert på Facebook, 

Instagram, kommunens nettside, og 

18 busstopp i kommunen (i mai). 

Kampanjene har gjennom året blitt 

vist på ulike storskjermer hos City 

Nord, Hunstadsenteret, Nord 

universitet, Bodø videregående 

skole, Bodin videregående skole, 

NAV, Stormen konserthus og 

Stormen bibliotek.  

 

https://bodo.kommune.no/det-gode-liv-i-bodo/
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For utvikling av motiverende aktivitetskampanjer med hele befolkningen som målgruppe har det i 

2019 vært et samarbeid med Dytt. «Dytt utvikler enkle og engasjerende konsepter som passer for alle 

og som er utfordrende nok til å gi helsegevinster». Både Dytts aktivitets app og nettside har blitt 

tilgjengeliggjort til hele Bodøs befolkning som plattform for registrering av aktivitet i kampanjer som 

omhandler både den sosiale og miljømessige bærekraftdimensjonen. Dytt har også vært 

sparringspartner for å skape engasjement rundt noen av temaene, samt komme med innspill og ideer 

til hvordan digitale kampanjer kan være med på å engasjere bredt. I løpet av året har de blant annet 

bidratt til:  

- Utvikling av 2 aktivitetskampanjer 

- Utvikling av 1 Mobilitetskampanje inkludert artikler til dette 

- Utvikling av 1 Bærekraftsbingo  

- Utvikling av 1 Søvnbingo 

- Utvikling av 3 på rad for trivsel i nærmiljøet 

- Utvikling av en plattform for innsamling og samtykker av nyhetsbrev 

- Utsendelse av nyhetsbrev  

Flere av aktivitetene har ikke har nådd ut til befolkningen som ønsket. Dytt vurderer dette til å 

handle om for få kommunikasjonskanaler og at ulike partnere både internt i kommunen og eksternt 

burde vært koblet tettere på for å få mer oppslutning rundt kampanjene. Mobilisering rundt dette 

kan delvis forklares med begrensede ressurser. 

På kommunens Facebook og Instagram har kampanjene blitt målstyrt gjennom betalt annonsering til 

befolkningen ut fra alder og/ eller interesse og geografi opp mot aktiviteten den aktuelle måneden. 

Gjennom året har det vært kjørt 12 kampanjer hvor befolkningen ble bedt om å utføre ulike 

handlinger. De månedene det er brukt mest tid på arbeid med tekstbudskap og oppdrag til 

målgruppen har gitt størst oppslutning. Konverteringer (når vi får mottaker til å gjøre en ønsket 

handling) er målt på flere måter. Eksempelvis klikk inn til nettsiden fra Facebook, nedlastinger av 

skjema fra nettsiden til utfylling, kommentarer på Facebook innlegg, registeringer av kilometer i Dytt 

appen og antall visninger av animerte filmer på Facebook/ Instagram. 

 

Gjennom året er det generert trafikk til DGLBs landingsside på kommunens hjemmesider hvor det 

ligger «nyttig info» til målgruppen.  

 

Nøkkeltall for 2019 (til og med november) 

fra DGLBs landingsside 
Totalt antall besøk:    6379 
   - Fra Facebook          4435 
   - Direkte                       641 
   - Instagram                1303 
 

Facebook 
Total rekkevidde                            292054 
Antall minutter film vist                37338 minutter 
(26 dager) 
Postreaksjoner (tommel opp)      2180 
Kommentarer                                  628 
Delinger                                            167 
Skjema nedlastinger                       1490 

 

 

Profilering 
Til kampanjene har det ofte vært konkurranser hvor DGLB pakken bestående av T- skjorte, 

drikkeflaske og sitteunderlag har blitt delt ut. 
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Til markedsføring har det også blitt laget rollup og pappfigur. Pappfiguren står i rådhusets folkeforum 

i 1. etasje når den ikke brukes i andre anledninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennom satsningen «Gi alt» satte Bodø/ Glimt i 2019 

fokus på FNs bærekraftsmål. Kamppartnere fra 

næringslivet frontet for hver kamp ett av målene. 

Bodø kommune frontet i august bærekraftsmål 3- 

«God helse», hvor DGLB ble brukt i profilering- før 

kamp i media og under kamp på storskjerm og LED 

reklame. 

 

 

 
 

DGLBs temakalender skal i 2020 legges som bakgrunn på alle større skjermer i rådhuset. 

 

Samarbeid med ulike aktører 
For å skape aktivitet på samme tema til samme tid ble det høsten 2018 igangsatt et involverings- og 

mobiliseringsarbeid med ulike aktører. 
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Referansegruppe for Det gode liv i Bodø 
I perioden september til desember 2018 ble workshops med representanter fra næringslivet, frivillig 

sektor og akademia avholdt for å aktualisere 

temaene i DGLB i de ulike miljøene. Alle så en 

relevans til eget arbeid, og det ble dannet en 

referansegruppe med opptil 6 representanter fra 

hvert miljø, i tillegg til politikere og arbeidsgruppa 

fra kommunen. Målet var at personene i gruppa 

skulle være DGLB ambassadører gjennom å 1) 

spre kampanjebudskapene i sine nettverk, og 2) 

sette temaene på agendaen på sin egen måte. 

Tre møter i referansegruppa 

Møte 1 

I februar møttes hele gruppa for første gang. 

Ensomhet og utenforskap i (smarte) byer, og 

viktigheten av dialog og samarbeid ble satt på 

agendaen av Øystein Nystad ved Nord universitet, 

senter for økologisk økonomi og etikk. Med dette som utgangspunkt ble det kjørt workshop hvor 

fellesskap, nærhet og deltakelse ble aktualisert. Mål med samlingen var å etablere en arena for 

samskaping på DGLBs tema.  

Møte 2  

Møtet ble avholdt på Verdens miljødag, 5. juni. Øystein Nystad satte agendaen med 

problemstillingen «Hvordan kan vi sammen bidra til en miljø- og helsevennlig kommune med 

utgangspunkt i kriteriene for miljøfyrtårn?». Det ble kjørt workshop med mål om å få gode eksempler 

på hvordan aktørene kunne samarbeide om å løse problemstillingen. Besvarelsene ble delt med 

deltakerne i ettertid. Ordfører delte ut Miljøfyrtårn- diplom til tre næringslivsaktører.  

Møte 3 

Tema for møtet var innovative anskaffelser som verktøy for at folk skal oppleve "Det gode liv i Bodø». 

Skole som nærmiljøsenter og bruk av offentlige bygg var planlagt som case. Det ble for få påmeldte 

til at arrangementet ble gjennomført. Det antas at temaet var for prematurt og oppfattet som lite 

relevant.  

I hvor stor grad personene i referansegruppa har vært ambassadører for DGLB satsningen finnes det 

ingen tall på, men det er kjørt flere egne møter med mange av aktørene for å spisse samarbeid om 

satsningen i løpet av hele 2019.  

 

 

Kommunedelsutvalg, politiske råd og avdelinger internt i kommunen 
Prosjektutvikler for Bylab og folkehelsekoordinator har sammen avholdt møter med Saltstraumen og 

Skjerstad kommunedelsutvalg (det planlegges møter med Tverlandet og Kjerringøy) og kommunale 

råd. Folkehelsekoordinator har avholdt møter med skolekontor, barnehagekontor, Barne- og 

familieenheten og HR. I møtene er det informert om både Bylaben og DGLB, med en intensjon om å 

inspirere til bruk av begge. 

 

I utarbeidelsen av versjon 2.0 av skjema som beskriver hvordan barnehagene og skolene er 

helsefremmende, er DGLBs logo tatt inn på forsiden, og satsningens mål i innledningen.  
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Gjennom en elevkonferanse for Bodøskolene gjennomført i november ble det stilt spørsmål til 

hvordan elevene kan aktualisere det overordnede verdigrunnlaget alle skolene i Norge skal følge fra 

høsten 2020 av. DGLBs temakalender hadde blitt presentert i forkant, og ble nevnt som et verktøy 

mange ønsket å ta i bruk i flere sammenhenger. 

 
 

Kobling mot akademia 
I etterkant av workshop med akademia i 2018 har det vært nesten månedlig kontakt. I mai 

arrangerte Nordlandsforskning workshop for Bodøs befolkning for å få tilbakemelding på «Hva 

utfordringene er for å leve et godt liv i Bodø i dag, og hvordan vi kan løse dem». Innspillene tas inn i 

forskningsprosjektet "Bærekraft og livskvalitet i den grønne byen", hvor hovedmålet er å gjøre 

medvirkning så reell som mulig, slik at dette kan danne grunnlag for en grønn bypolitikk i små og 

mellomstore byer i nord. Folkehelse og DGLB har vært tema på et Grønsj arrangement- en 

seminarrekke om det grønne skiftet, i regi av Nordlandsforskning og Nord universitet.  DGLB 

satsningen har vært sentral i Nordlandsforsknings utarbeidelse av et innovasjonsprosjekt til Norges 

forskningsråd på vegne av Bodø kommune: «Folkehelse som koordinerende drivkraft i bærekraftig 

byutvikling». Prosjektets hovedmål er å «Utvikle en samhandlingsmodell for samskaping i Bodø 

kommune basert på FNs bærekraftsmål og som kan bidra til bedre folkehelse». Det forventes svar på 

søknaden i april 2020.  Nord universitet v/ Øystein Nystad har vært viktig bidragsyter i alle møtene til 

referansegruppa. Folkehelseperspektivet og DGLB har blitt koblet tett opp mot utviklingen av 

universitetet som en såkalt Grønn campus, samt områdeløftet som pågår for bydel Mørkved. 

 

Videreføring i 2020 
Det er gjort mange gode erfaringer fra 2019 som ønskes videreført til 2020. I november kjørte 

markedsføringsaktøren Hensikt workshop med arbeidsgruppa og interne kommunikasjonsarbeidere 

for å tydeliggjøre DGLB som konsept. Umiddelbare endringer som ble gjort var endring av mål og 

målgruppe, gjeldende fra januar 2020: 

Mål: At alle som bor i Bodø er bevisste på og velger å gjøre små ting hver eneste dag for at vi 

sammen skal nå FNs bærekraftsmål. 

Målgruppe: Enkeltmennesker i Bodø kommune. 

For 2020 skal det utarbeides en tydeligere handlingsplan med konkrete mål og milepæler. Som en del 

av dette skal DGLB bidra til å skape synergier mellom andre relevante satsninger og prosjekt for å 

vise koblingene mellom de sosiale, miljømessige og økonomiske bærekraftsdimensjonene.  

 

 

Vedlegg 1:  

Innhold i kampanjer for 2019 

 

 

Gøran Raade- Andersen 24.01.20 

Folkehelsekoordinator 



Vedlegg 1  

Innhold i kampanjer for 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANUAR- Miljø 

 Mobilitetskampanje 

• Gå, sykle eller benytt et fremkomstmiddel 

drevet for egen maskin for å komme deg til 

jobb. 

• Registrer på Dytt appen hvor mange 

kilometer reisen er.  

 

FEBRUAR- Trivsel 

Balanse i livet 

Er vi så opptatt av å strekke oss 

mot det helt perfekte, at vi mister 

oss selv på veien dit? Fyll ut 

skjemaet og finn din balanse! 
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MARS- Mat 

Fisketirsdag 

Del dine fiskeoppskrifter med oss, 

på vår facebookside, og bli med i 

trekningen av fem gavekort av 500 

kroner på fisk og sjømat. 

APRIL- Sov godt (endret til 

inkludering) 

Sov godt 

Går du rundt og er småsur og føler 
deg uopplagt og ukonsentrert? Du er 
ikke alene om det. Ofte skyldes det 
rett og slett for lite søvn. Last ned 
skjema og logg dine timer. 

https://www.facebook.com/OffisiellBodoKommune/photos/a.152780781546202/1209744385849831/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OffisiellBodoKommune/photos/a.152780781546202/1209744385849831/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OffisiellBodoKommune/photos/a.152780781546202/1209744385849831/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OffisiellBodoKommune/photos/a.152780781546202/1209744385849831/?type=3&theater
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MAI- Aktivitet 

Bodø i bevegelse 

Vi inviterer alle i Bodø til å bli med på en 

morsom og motiverende 

aktivitetskampanje. Gå eller utfør 

aktiviteter tilsvarende 10 000 skritt om 

dagen. Med små endringer i vaner kan du 

påvirke egen helse på en positiv måte.  
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JUNI, JULI, AUGUST- Miljø 

Hva kan du gjøre i ditt miljø for å 

sette forbruk og gjenbruk på 

agendaen? Vårt største 

miljøproblem her i Vesten er vårt 

enorme forbruk. 14. juni til 31. 

august lanserer vi derfor tre korte 

kampanjer som viser som viser 

hvordan du kan bidra  

1 Gjør matsvinn til matvinn  

Hvert år kastes det 385000 tonn 

spiselig mat. Her er våre tips for å 

gjøre matsvinn til matvinn. Hva er 

dine tips? 

3 Redusere forbruket og øke gjenbruket  

Hva kan du gjøre i ditt miljø for å sette forbruk og 

gjenbruk på agendaen? Gå inn og last ned forbruks- 

og gjenbruks bingoen. 

 

2 Skape en reparere- låne- dele 

kultur i Bodø 

Hva med å prøve noe helt nytt i sommer? 

På BUA Bodø låner du alt du trenger til 

ditt eventyr. Gratis! Hva er dine råd for å 

spare tid, miljøet, lommeboka 
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SEPTEMBER- Mat  

Hva har du i matpakken? 

Vil du vinne overnatting på en 

Turistforeningshytte og DGLB pakken? Post 

et bilde på Facebook/ Instagram av hva du 

har i matpakken din- på skole, på jobb, på 

biblioteket, på tur i fjæra, på fjellet 

OKTOBER- Trivsel  

10. oktober er det Verdensdagen for psykisk 

helse, som i år har temaet «Gi tid».  

Ta en skjermfri lunsjpause, en skjermfri time 

eller en skjermfri felles aktivitet. Last ned 

skjema og registrer dine skjermfrie timer.  

 

https://bodo.kommune.no/aktuelt/alle-har-en-psykisk-helse-som-det-er-viktig-a-ta-vare-pa-article3405-910.html
https://bodo.kommune.no/aktuelt/alle-har-en-psykisk-helse-som-det-er-viktig-a-ta-vare-pa-article3405-910.html
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NOVEMBER- Inkludering 

Alle trenger å bli sett og hørt, og 

ofte er det veldig lite som skal til. 

Hvilken venn som du ikke har sett 

på lenge vil du be med på kino? 

Tagg en venn og vinn gavekort på 2 

kinobilletter m/ delemeny 

DESEMBER- Aktivitet 

I desember utfordrer vi deg til å få en 

frisk og morsom avslutning på året 

gjennom en aktivitetskampanje som 

går på tvers av alle temaene som har 

vært kjørt i år. Samle trivselspoeng 

ved å ta valg som bidrar til en bedre 

hverdag gjennom Dytt appen. 


