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Mandat

Bystyret vedtok 16. juni 2016 følgende mandat for og organisering 
av prosjektet:
• Mandat:

- Demokratiprosjektet skal kartlegge og fortløpende foreslå tiltak og endringer som 
kan styrke demokratiet og medvirkning.

- Råd, utvalg og ulike forum er svært viktig for deltagelse, mangfold og medvirkning i 
de politiske prosessene. Først i arbeidet med demokratiprosjektet sees det på en 
helhetlig løsning for alle de kommunale forum, råd og utvalg.

- Gjennom demokratiprosjektet skal det belyses hvordan kommunen best kan 
involvere og få innspill også fra ulike minoritetsgrupper av befolkningen i Bodø. 
Prosjektet skal legge fram sine anbefalinger for hvordan mangfoldsarbeidet kan 
organiseres på en best mulig måte, herunder skal deltakelse i forum, råd og utvalg 
drøftes spesielt.



Politisk demokrati

• Har vært avholdt 4 møter og følgende anbefaling legges fram for 
org. utvalget 23. januar:

• «Foreslåtte tiltak gjennomføres som et ledd i en kontinuerlig og 
vedvarende demokratiutvikling i Bodø kommune. 

I tillegg ønsker gruppa et møte der følgende tema settes på 
dagsorden:
- Hvordan et videre utviklingsarbeid med det «politiske 
demokratiet» (innbyggermedvirkning mm.) kan organiseres? 
Her har arbeidsgruppa ulike forslag og innspill som 
styringsgruppa bør respondere på.
- Hvordan medias rolle i demokratiarbeidet kan settes på 
dagsorden, og hvilken rolle media kan spille i arbeidet med å 
utvikle Bodøs demokrati? «



• Kartleggingen viser at det gjøres mye bra når det gjelder 
medvirkning i planprosessene og utviklingen av Bodø by, det er 
gjennom året gjort flere nye forsøk for å fremme medvirkning og 
dialog. Det er utarbeidet en modell for medvirkning og Bylab vil bli 
en arena der vi får utprøvd dette i praksis. 



• Tiltak 
• Etablere Bylab 1. kvartal 2018, dette er en pilot for rådhusets 1. 

etasje som skal tilrettelegge for innbyggernes medvirkning og dialog 
med kommunen.

• Samarbeidet med Nord universitet fortsetter med utlysning av to 
stipender

• Tilverks-modellen tas i bruk som verktøy for å ivareta medvirkning 
og demokrati i alle planer, utbyggingsprosjekterer med videre. 
(vedlagt)

• Det jobbes med en ny WEB-portal som gjør det lettere å finne 
politisk saker, søke om barnehageplass mm.

• Mot Kommune 3.0 i nytt rådhus :Sentralt i modellen: samskapning, 
innbyggerinvolvering, borgermedvirkning, politisk samhandling.



Tiltak forts.

• Aktivt medvirkning i form av å trekke innbyggerne med i løsningen 
av egne og felles problemer. Innbyggerne tar med ansvar med 
kommunen som støttespillere.

• Smart Bodø, utvikle smart –strategi der følgende kriterier er valgt 
som satsingsområder: 
– Innbyggerne først
– Framtid i fokus
– Medvirkning 

• Kontinuerlig jobbing med forbedring og utvikling av prosesser rundt 
brukermedvirkning og innbygger dialog, ny kommunikasjon og 
innbyggerstrategi er under utarbeidelse.

• Utvikling av innbyggerdialog på sosiale media. (Facebook, 
workplace(internt i kommunen, pilotprosjekt gjennomføres nå))

• Avholde flere konferanser/møter der åpenhet, medvirkning og 
demokrati settes i sentrum,



Veien videre

1. Det lages en politisk sak på råd og utvalg i Bodø kommune
2. De andre gruppene fortsetter sitt arbeid

1. Politisk demokrati skal ha et møte der medias rolle og oppgaveutvalg 
settes på dagsorden.

2. Arbeidsgruppen som arbeider med trepartsamarbeid fortsetter sitt 
arbeid en tid framover. 
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