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1. Innledning
1.1 Innledning
Formålet med kommunal planstrategi er å prioritere
kommunens samlede planbehov i kommunestyreperioden
og bestemme om kommuneplanen skal revideres.
Kommunal planstrategi utarbeides første år i ny
kommunestyreperiode og skal vedtas senest ett år
etter konstituering av nytt kommunestyre.
Planstrategiarbeidet gir det nye kommunestyret mulighet
til å sette fokus på de planoppgaver som bør startes opp
eller prioriteres for å legge til rette for en ønsket utvikling i
kommunen. Kommunens planlegging skal være behovsstyrt
og skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.
Dette er den tredje planstrategien som utarbeides i Bodø
kommune. Planstrategien er ikke rettslig bindende.
Den kommunale planleggingen skal gjenspeile overordnede
mål og føringer. Forpliktelser Norge har påtatt seg gjennom
internasjonale traktater og konvensjoner, lovkrav og føringer
og retningslinjer fra nasjonale og regionale myndigheter må
tas hensyn til i den kommunale planleggingen.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging jfr. plan- og bygningsloven § 6-1 ble vedtatt
ved kongelig resolusjon 14. mai 2019. De nasjonale
forventningene utarbeides hvert fjerde år og gir en oversikt
over mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer
at fylkeskommuner og kommuner legger særlig vekt på i
planleggingen i årene som kommer.
Regjeringen legger vekt på at vi står
overfor fire store utfordringer:
• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom
blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig
ressursforvaltning
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
• Å skape et trygt samfunn for alle
De regionale og lokale myndighetene har sentrale
oppgaver med å håndtere disse utfordringene. Det gjelder
alle kommuner, uavhengig av størrelse og kompetanse.
Planlegging er et av deres viktigste verktøy.
Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som
Norge har sluttet seg til, skal være det politiske hovedsporet
for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det
er derfor viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget
for samfunns- og arealplanleggingen. Vi kommer nærmere
tilbake til bærekraftmålene under gjennomgående
perspektiv lengre ned.
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Plan og bygningsloven § 10-1.
Kommunal planstrategi
Kommunestyret skal minst én gang
i hver valgperiode, og senest innen
ett år etter konstituering, utarbeide
og vedta en kommunal planstrategi.
Planstrategien bør omfatte en drøfting
av kommunens strategiske valg knyttet
til samfunnsutvikling, herunder
langsiktig arealbruk, miljøutfordringer,
sektorenes virksomhet og en vurdering
av kommunens planbehov i valgperioden.
Kommunen skal i arbeidet med
kommunal planstrategi innhente
synspunkter fra statlige og regionale
organer og nabokommuner. Kommunen
bør også legge opp til bred medvirkning
og allmenn debatt som grunnlag for
behandlingen. Forslag til vedtak i
kommunestyret skal gjøres offentlig
minst 30 dager før kommunestyrets
behandling.
Ved behandlingen skal kommunestyret
ta stilling til om gjeldende kommuneplan
eller deler av denne skal revideres,
eller om planen skal videreføres uten
endringer. Kommunestyret kan herunder
ta stilling til om det er behov for å
igangsette arbeid med nye arealplaner i
valgperioden, eller om gjeldende planer
bør revideres eller oppheves.
Utarbeiding og behandling av kommunal
planstrategi kan slås sammen med og
være del av oppstart av arbeidet med
kommuneplanen, jf. kapittel 11.
Plan- og bygningsloven § 8-2
Regional plan skal legges til grunn for
regionale organers virksomhet og for
kommunal og statlig planlegging og
virksomhet i regionen.

1.2 REGIONALE FØRINGER/FYLKESPLAN FOR
NORDLAND
Fylkesplan for Nordland 2013-2025 har tre hovedmål
med undermål og strategier.

Målområde 3 – verdiskaping og kompetanse
Kompetanse og forsknings- og utviklingsaktivitet
(FoU) skal økes og Nordland skal ha tilstrekkelig og
kompetent arbeidskraft. Dette skal skje gjennom
at det stimuleres til nyetableringer, omstillinger og
vekst i eksisterende bedrifter. Videre skal en ta i
bruk Nordlands mangfoldige kultur, kulturmiljø og
naturressurser som potensial for verdiskaping

Målområde 1 – livskvalitet
Alle skal kunne utvikle sine evner, ferdigheter og
interesser og ha gode levekår.
Dette skal en oppnå gjennom å stimulere barn og
unges samfunnsengasjement og aktiv fritid, inkludere
tilflyttere og innvandrere, legge til rette for utdanningsog opplæringstilbud av høy kvalitet og ved aktiv bruk
og formidling av natur, kulturarv, kunst og kultur.

Nordland skal ha et konkurransedyktig, innovativt og
bærekraftig arbeids- og næringsliv. Fylkeskommunen
skal jobbe for å skape en bærekraftig samfunns
og næringsutvikling med god balanse mellom bruk
og vern. Hvor vi foredler mest mulig av råvarene
nærmest mulig der ressursene finnes. Hvor vi styrker
kunnskapsbasert næringsutvikling innen sektorer
hvor Nordland har spesielle fortrinn og legger til rette
for effektive og miljøvennlige godstransporter

Videre skal boligpolitikken ivareta befolkningens,
næringslivets og spesielle gruppers behov.
Barnehager, skoler og arbeidsplasser skal styrkes
som helsefremmende arenaer

1.3 LOKALE FØRINGER
Målområde 2 – livskraftige lokalsamfunn og regioner
Regionsentrene skal være lokomotiver i livskraftige
regioner. Dette innebærer at regionsentrene skal
styrkes som funksjonelle senter og at Bodøs
rolle som fylkessenter, universitetsby og motor i
nordområdesatsingen skal styrkes.

Kommuneplanens samfunnsdel Bodø 2018-2030
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av
Bodø bystyre 9.mai 2018. Kommuneplanen er
hele kommunens overordnede – langsiktige
styringsdokument:
• Styringsverktøy for arbeidet i
kommuneorganisasjonen og hele
kommunesamfunnet
• Mange har bidratt til å lage denne planen
– den er resultatet av et samspill med både
interne og eksterne ressurser
• Samfunnsdelen er ikke bare Bodø kommune
sin plan men er en kontrakt med
samfunnsaktører, næringsliv og befolkning
• Alt vi gjør i Bodø kommune skal
forankres i samfunnsdel

Nordland skal ha attraktive og funksjonelle
lokalsamfunn og regioner med samarbeid mellom
kommuner og regioner. Det skal utvikles robuste
samfunn med velfungerende infrastruktur og
god omstillingsevne basert på stedets egenart
og gode og funksjonelle arenaer for kunst, kultur,
fysisk aktivitet og idrett i alle regioner. Det skal
legges til rette for gående og syklende og gode
kollektivløsninger.
Nordlands befolkning skal ha tilgang til fleksible
og robuste utdanningstilbud. Man ønsker å
samordne innsatsen og utvikle et forpliktende
samarbeid mellom regionale kompetanseaktører.
Det skal tilrettelegges for desentraliserte og
fleksible utdanningstilbud i regionene og utvikle
rådgivertjenesten i skolen.

En veldig viktig målsetting for samfunnsdelen er
å skape stolthet, optimisme og framtidstro internt
og eksternt. Planen har fungert som et skikkelig
mobiliseringsløft for Bodø. Planen består av 1
visjon – 3 hovedmål – 8 satsingsområder. Hvert
satsningsområdemål og strategier er formulert som
«slik vil vi ha det» og «dette vil vi gjøre».

Samfunnsdelen har følgende visjons og
målstruktur:

Satsningsområder
1. Samskaping
2. Livsfaser
3. Folkehelse og byutvikling
4. Bærekraftig byutvikling
5. Kulturbyen Bodø
6. Kompetanse og innovasjon
7. Vekstkraft og regional utvikling
8. Sikkerhet og beredskap

Visjon
«Attraktiv hovedstad i nord».
Hovedmål
• Bodø – mennesket i sentrum
• Bodø – smart og grønn
• Bodø – motor i nord
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2. Plansystemet i Bodø kommune
De overordnede styringsverktøyene i Bodø
kommune er Kommuneplanens samfunnsdel
2018-2030 og Kommuneplanens arealdel
2018-2030.

Kommuneplanens handlingsdel etter planog bygningsloven og økonomiplanen etter
kommuneloven er et felles dokument. Det er viktig
at de strategiske valgene og satsingsområdene
i samfunnsdelen blir synliggjort i økonomiplanen.
Det må være mulig å se hvordan prioriteringer
i samfunnsdelen er fulgt opp når en leser
økonomiplanen.

Kommuneplanen m/arealdel er kommunenes
viktigste verktøy for å legge til rette for
ønsket samfunnsutvikling, arealforvaltning og
tjenesteproduksjon.

Bodø kommune vil søke å utvikle et mer
konsistent plansystem hvor det er en enklere og
tydeligere sammenheng mellom kommuneplan,
kommunedelplaner, fag/sektor/temaplaner og
økonomiplan.

Samfunnsdelen må gi en klar retning og ha tydelige
satsingsområder. Bestemmer kommunestyret
at samfunnsdelen skal revideres, bør revisjonen
være gjennomført i løpet av de første halvannet
år av kommunestyreperioden. Kommuneplanens
samfunnsdel inneholder mål og strategier. Det skal
ikke være konkrete tiltak i samfunnsdelen. Tiltak
utvikles gjennom tema- og fagplaner.

Bodø kommunes plansystem kan illustreres på
følgende måte:

Figur 1 - “Årshjulet” og “fireårshjulet”

I et rullerende kommunalt plansystem vil det løpe
to «planhjul» – årshjulet og fireårshjulet. Hvert fjerde
år tar bystyret stilling til om kommuneplanen skal
revideres. Denne rulleringen av kommuneplanen
kalles ofte fireårshjulet. Den kommunale
planstrategien utgjør derved navet i det fireårige
planhjulet. I tillegg løper årshjulet med årlig rullering av
økonomiplan, årsbudsjett og rapportering gjennom
årsmelding/regnskap.

Bodø kommune utarbeider årlig en perspektivanalyse
i forbindelse med oppstart av budsjettarbeidet.
Perspektivanalysen skal analysere sosiale
og miljømessige forhold og de økonomiske
rammebetingelser, samt påpeke konsekvenser i et
langsiktig perspektiv. Perspektivanalysen skal belyse
langsiktige konsekvenser av vedtatte planer og bidra
til å oppnå økonomiske målsettinger, bærekraftig
kommuneøkonomi og politisk handlefrihet.
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3. Utviklingstrekk i Bodø kommune
Arbeidsliv – sysselsetting
Bodø har et stort og variert arbeidsmarked. Arbeidsstyrken øker jevnt med ca. 300 i året samtidig som
ledigheten er lav - under 2%. De største arbeidsplassene etter antall sysselsatte er: Helse og sosiale tjenester,
varehandel inkl. verksteder, offentlig virksomhet inkl. forsvaret, undervisning, bygge- og anleggsvirksomhet og
transport/lager, overnatting/ servering og industri.

Sysselsatte telles etter de med bosted i kommune og de med arbeidssted i kommune. Utviklingen i
sysselsatte med arbeidssted i regionen viser utviklingen av næringslivet i regionen uavhengig av hvor
de sysselsatte er bosatt. Antall sysselsatte øker jevnt. Andelen av befolkning 20-66 år som er sysselsatt
i regionen går ned, noe som betyr at pendlingen inn til Bodø øker. Arbeidsledigheten var lav forut for
koronasituasjonen, som har endret mye.
Arbeidsliv – pendling
Bodø har en positiv netto innpendling. Sysselsatte som pendler ut av regionen er klart lavere enn de som
pendler ut av regionen. Tendensen de siste årene er at pendling ut av regionen øker og at pendling inn i
regionen blir noe redusert.

Det er gruppene varehandel, hotell/restaurant, samferdsel og finans som har den største økning på både
inn og ut pendling av regionen. Det er gruppene som inngår i sekundærnæringer som har økt utpendling og
redusert innpendling til regionen.
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Fødselsoverskudd og Flytting
Befolkningsutvikling styres av fødselsoverskudd, innenlands flytting og innvandring fra utlandet.

Den helt tydelige trenden i Bodø og i landet forøvrige er nedgangen i fødselsoverskuddet. I perioden 2007
til 2018 har også innlandsflytting gitt et negativt bidrag til befolkningsutviklingen. Det er befolkningsgruppen
20-44 som har den mobiliteten, og innenlands flytting er særlig påvirket av sysselsetting til denne
befolkningsgruppen. Store muligheter på Østlandet i perioden 2010 til 2016 resulterte i en økt flytting sørover.
For 2017 og 2018 har denne flyttestrømmen snudd. Den negative utviklingen knyttet til fødselsoverskudd
og innenlands flytting har i mange år blitt kompensert med høy arbeidsinnvandring. Det er nå en
avtagende tendens med flytting fra utlandet. Summen av disse elementene blir en redusert vekst knyttet til
befolkningsutviklingen fremover.
Innvandrere
Gjennom høy arbeidsinnvandring over lang tid øker også andelen av innvandrere og norskfødte av
innvandrere. Andelen innvandrere i Bodø har økt fra 4,8% i 2008 til 10,5% i 2019, men det er ikke høyere enn
landsgjennomsnittet.

Det er innvandre fra Europa og Asia som klart utgjør de fleste av innvandrerne. Det er grunn
til å anta at stadig lavere tilflytting fra utlandet vil medføre at denne utviklingen vil stagnere.
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Befolkningsutvikling og prognose
Selv om Bodø i et regionalt perspektiv opplever høy vekst, er veksten ikke over landsgjennomsnittet. De store
trendene om sentralisering lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt, gjør seg fortsatt gjeldende.

Befolkning i Bodø passerte 52000 innbyggere i 2019 og veksten frem til nå har vært på over 1 % pr år. Denne
utviklingen har vært samstemt med prognosene til hovedalternativet til SSB. Prognosene for hovedalternativet
tilsier at det vil være 60281 innbygger i Bodø i 2040. Veksten avtar til i gjennomsnitt 0,7 % pr år.
Befolkningssammensetning

Levealderen øker som en konsekvens av høyere levestandard og gode helsetjenester. Aldersgruppen
som vokser mest er de fra 67 år til 79 år. Befolkningsgruppen 80 år og oppover er også i vekst. Dette
er en utvikling som vil få betydning for tilrettelegging og utvikling av de kommunale tjenestene i tiden
fremover. I Bodø øker befolkningsgruppen for de over 67 år med hele 74% fra 2019 til 2040. Det blir færre
yrkesaktive for hver pensjonist. Endringer i alderssammensetningen i befolkningen forventes ikke på kort
sikt å gi noen dramatisk endring i tilgangen på arbeidskraft. I et lengre perspektiv kan det imidlertid bli
knapphet på omsorgsytere og potensielle frivillige omsorgsytere. På den andre siden er forventet utvikling av
befolkningsgruppene 0-5 år og 6-15 år stabile med en svak økning frem mot 2040. Prognosene frem mot
2040 er selvfølgelig noe usikre.
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4. GJENNOMGÅENDE PERSPEKTIV
Det vi her kaller gjennomgående perspektiv, er
utvalgte temaområder som samtlige kommunale
virksomhetsområder skal forholde seg til i
bystyreperioden. Disse temaområdene må
virksomhetene gjøre seg kjent med og hensynta i
egen planlegging og drift.

jobbe mot en smart og grønn by. Klimaendringer,
tap av naturmangfold og spredning av miljøgifter er
de aller største utfordringene vi står overfor globalt,
nasjonalt og lokalt for å ivareta helse, matproduksjon
og balanse i økosystemene.
Kommunen har et særskilt ansvar for å ivareta
naturtyper, arter og leveområder på lang sikt. I
tråd med biomangfoldkonvensjonen (UNCBD) står
økosystemenes funksjon, struktur og produktivitet
sentralt i dette arbeidet. Dette er hele grunnlaget for
vår økonomi og sysselsetting. Rapporten fra FNs
naturpanel (2019) viser at naturens tilstand blir stadig
dårligere. Situasjonen er alarmerende. Menneskers
bruk av arealer er den desidert største årsaken
til tap av naturmangfold. Nedbygging av natur,
industrialisering av jord- og skogbruket, veianlegg,
strømkabler etc. medfører tap og fragmentering av
gjenværende leveområder. Det er derfor svært viktig
å fokusere på kartlegging av natur i hele kommunen,
bevare og restaurere naturmangfoldet gjennom
arealplaner og reguleringsplaner. Bevaring av viktige
naturtyper og enkeltforekomster av rødlistearter
er viktig, men det er essensielt at også økologiske
funksjonsområder ivaretas og eventuelt restaureres.
Det vil for eksempel være liten vits i å ivareta en
humleart, dersom kulturlandskapet som er humlenes
leveområder og vandringsveier, bygges ned, uten å
sikre nye områder og biotoper. Gjennom bevisst og
bærekraftig arealforvaltning og dialog med utbyggere
kan kommunen sørge for å styrke gjenbruk og
fortetting av allerede utbygde områder, samt frivillig
vern av grøntområder i byggesonen. Videre er
mangfoldig natur og et sunt ytre miljø avgjørende
for vår helse og trivsel. Grønne areal kan ha store
positive effekter på biologisk mangfold og livskvalitet
også i byområder.

4.1 FNs BÆREKRAFTMÅL
FNs 17 bærekraftsmål trådte i kraft høsten 2015.
Regjeringen har bestemt at disse målene skal utgjøre
det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største
utfordringer. Derfor er det viktig at bærekraftsmålene
blir en del av grunnlaget for kommunenes samfunnsog arealplanlegging (Nasjonale forventninger, KMD
14.05.2019)
For å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling er det
avgjørende å se de tre bærekrafts- dimensjonene
økonomi, miljø, og sosiale forhold i sammenheng.
Verden har blitt mindre. Det finnes ikke lenger mine
eller dine problem. Det finnes bare våre. Fattigdom,
klimakrise og sosial ulikhet er alles ansvar. De
regionale og lokale myndighetene har sentrale
oppgaver med å håndtere disse utfordringene.
Bærekraftsmålene danner et internasjonalt
sammenlikningsgrunnlag som hjelper oss med å
sette kommunens innsats inn i en global kontekst.
Dette gjelder alle kommuner, uavhengig av størrelse
og kompetanse. Derfor ønsker Bodø kommune å
gå i front, med planlegging som et av våre viktigste
verktøy.
Bodø kommune vil være en nøkkelaktør for å sikre
en bærekraftig samfunnsutvikling og realisering av
bærekraftsmålene i vår region. Som ansvarlig for mye
av den sosiale og fysiske infrastrukturen som påvirker
befolkningens levekår og utviklingsmuligheter er
kommunen nærmest befolkningen, lokale bedrifter
og organisasjoner. For å kunne nå målene vi nå setter
oss, trenger vi alle med på laget. I Bodø kommune
opplever vi at bærekraftsmålene skaper entusiasme
og økt samarbeid på tvers av partipolitikk og
tradisjonell sektortenkning. Bærekraftsmålene kan
på denne måten bidra til å etablere et felles ståsted
og en felles identitet for Nye Smarte Bodø. Derfor
legger Bodø kommune til rette for at alle innbyggere,
næringsliv og frivillige organisasjoner engasjerer seg
i bærekraftsmålene, slik at vi sammen kan sette spor
som har betydning for både nåtid og fremtid.

Klimaendringene er den største utfordringen
verdenssamfunnet står ovenfor. De største kildene
til utslipp av klimagasser i bodøsamfunnet er
sjøfart, veitrafikk og bygg og anleggsvirksomhet.
Innen transport er persontrafikk og transport
av varer og overskuddsmasser de største
bidragsyterne til klimagassutslipp. Overgang til bruk
av utslippsfrie energibærere i transportsektoren og
bygg- og anleggsbransjen vil betydelig redusere
klimagassutslippene i samfunnet. For å oppnå
lavutslippssamfunnet i henhold til Parisavtalen
krever det imidlertid mer omfattende strukturelle
endringer i hvordan vi produserer og forbruker
varer, produkter og energi i en omfattende
omstilling i samfunnet. En stor utfordring er å legge
til rette for et mer sirkulærøkonomisk tankesett i
forretningsmodeller i samfunnet. Ikke minst er dette
en utfordring innenfor bygge- og anleggsvirksomhet

4.2 MILJØ OG KLIMA
Miljømessig bærekraft handler om å benytte og
utnytte naturressurser på en måte som ikke forringer
jordens økosystemer for kommende generasjoner.
Bodø er en by i vekst. Vekst er positivt, men stiller
strenge krav til god samfunnsplanlegging når vi skal
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og håndtering av overskuddsmasser. Vi vet også
at bygg står for rundt 40 % av vårt energiforbruk.
Hvordan vi bygger, inkludert både energivalg i selve
anleggsdriften og energisystem i det ferdige bygget,
spiller en nøkkelrolle i Bodø kommunes kommende
planlegging.

livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering,
kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet skal oppleve at de
får muligheten til å delta og bidra med sine ressurser
i arbeidsliv, kulturliv, frivilligheten og det daglige liv.
Det handler om å forhindre utenforskap – arbeidet
for at ingen føler de står utenfor samfunnet på en
eller annen måte. I tillegg handler mangfold- og
inkluderingsarbeidet om å legge til rette for et varmt
og inkluderende samfunn, hvor vi føler oss trygge,
føler tilhørighet og ønsker å være en aktiv deltaker i
samfunnsutviklingen.

Transport og bygg- og anleggsdrift gir også utslipp
av andre miljø- og helsefarlige stoffer som støv og
nitrogenoksider. Svevestøv og støv fra veislitasje
og massetransport er den største utfordringen i
Bodø. Disse utfordringene kan ivaretas både ved
planlegging av utbyggingsprosjekter og på mer
overordna plannivå.

Det bor 4730 innvandrere i Bodø. Dette utgjør
9,1 % av befolkningen i Bodø, og innvandrerne
representerer mer enn hundre forskjellige
nasjonaliteter. Bodø kommune har behov for, og
ønsker vekst gjennom tilflytting fra utlandet. For å
oppnå dette må vi sørge for at innvandrere, herunder
spesielt flyktninger, får bidra med sin arbeidsinnsats
til verdiskaping, utvikling og selvstendighet for den
enkelte.

Klimaendringene krever at vi planlegger for
bærekraftig klimatilpasning og et robust samfunn.
Varmere temperaturer vil for eksempel føre til
forskyvning av en rekke marine arter nordover. Når
naturmangfoldet trues, blir naturen også mindre
robust mot endringer i tillegg til at vårt levegrunnlag
påvirkes.

Det viktigste målet for integrering er at flere
innvandrere kommer seg i jobb, slik at de kan
forsørge seg selv og sine. Arbeid gir også
felleskap, frihet og selvstendighet. Selv om en
stor andel kommer i arbeid eller utdanning etter
introduksjonsprogram, får mange små stillinger og
stillinger på lavere nivå enn deres utdanning og
erfaring tilsier.

Kommunen spiller en nøkkelrolle i omstillingen til et
miljømessig mer bærekraftig samfunn. For å løse
og håndtere utfordringene vi står ovenfor er det
avgjørende at klima, miljø og bærekraftsmålene er
et gjennomgående perspektiv i Bodø kommunes
planverk og vedtak. Bodø kommunes klima- og
energiplan 2019-2031 (vedtatt mai 2019) skal være
førende for kommunens planer, og alle politiske
saksfremlegg skal vurdere effekter på klima. I tillegg
skal nå naturmangfold gjennom strategisk arbeid
få en tydeligere rolle i kommunens planlegging,
forvaltning og drift, og en større dimensjon i
samfunnsutviklingen i Bodø. I kommende planperiode
vil det bli satt fokus på å styrke bevissthet, kunnskap
og forståelse om ivaretakelse av naturmangfoldet i
Bodø kommune.

I Bodø er det 6,4 prosent (2017) av barn som
vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt.
Barn i innvandrerhusholdninger er betydelig
overrepresentert, og de sosiale forskjellene øker. Å
vokse opp med lav inntekt kan gjøre det vanskelig for
barn med innvandrerbakgrunn å bli integrert.
Arbeid, tilhørighet og deltakelse for alle er viktige
styringsindikatorer på hvor godt en kommune lykkes
i sitt integreringsarbeid. Tilhørighet skapes gjennom
nettverk og deltakelse på felles arena, og det bør vær
et mål for Bodø kommune å legge til rett for at alle
kan oppnå dette.

I løpet av de siste årene har rammene for økonomisk
og sosial utvikling i stadig større tempo blitt definert
av klimapolitiske virkemidler, både internasjonalt
og i Norge. For å ivareta økonomisk bærekraftig
utvikling, er det derfor nødvendig at Bodø kommune
adresserer framveksten av lovverk for sirkulær
økonomi og det grønne skiftet, i sine planer og
virkemidler for økonomisk vekst, verdiskaping og
innovasjon. For å lykke med miljø- og klimapolitikken,
er det også nødvendig at kommunens virksomhet
og foretak knyttes direkte til disse målområdene,
gjennom utvikling av miljøstyringssystemer for grønne
offentlige anskaffelser, klimabudsjett, gjenvinning og
utbygginger.

4.4 FOLKEHELSE OG SOSIAL BÆREKRAFT
God helse skapes der vi lever livene våre: hjemme, på
jobb, i barnehagen, på skolen, i lag og foreninger, og
i nærmiljøet. Hver innbygger har selv hovedansvaret
for egen helse. Vår livsstil, hvordan vi velger å leve,
får betydning for hvordan helsen blir senere i livet.
Samtidig har vi som kommune et særlig ansvar for å
legge forholdene til rette for at alle motiveres og gis
mulighet til å ta vare på egen helse.

4.3 MANGFOLD, INKLUDERING OG INTEGRERING
Mangfold- og inkluderingsarbeidet handler om
at alle uavhengig av bakgrunn, etnisitet, religion,

Folkehelsearbeidet har mye til felles med den sosiale
dimensjonen i FNs bærekraftsmål. Både sosial
bærekraft og folkehelse handler om å fremme en
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samfunnsutvikling som 1) setter menneskelige behov
i sentrum, 2) gir sosial rettferdighet og like livssjanser
for alle, 3) legger til rette for at mennesker som bor i
lokalsamfunnet, kan påvirke forhold i nærmiljøet og
ellers i kommunen, 4) legger til rette for deltakelse og
samarbeid.
Påvirkningsfaktorene for helsa er mangfoldige og
overlappende, positive og negative. Og de er som
figuren viser i stor grad knyttet til samfunnsforhold,
levekår og miljø. I kommunen utvikles og
implementeres tiltak innenfor alle politiske områder
som er relevante for å forbedre folkehelsen. Fra barns
oppvekst, skole og arbeidsmarkedet til matvarer, miljø
og boliger.
Selv om vi jevnt over har det bra, har vi noen
utfordringer det er viktig å ta tak i for ivaretakelse av
framtidens demokrati og velferdssamfunn. Utjevning
av sosiale helseforskjeller i befolkningen er vår største
utfordring. Dette handler om at grupper med høyere
utdanning og inntekt har bedre vilkår for å utvikle en
livsstil som bidrar til god helse. Forskjellene påvirker
livsstil og levevaner som eksempelvis kosthold, fysisk
aktivitet, røyking, og alkoholbruk. Ikke-smittsomme
sykdommer som hjerte- og karsykdommer, diabetes,
kols og kreft står for hele 85 % av årsakene til
sykdom og for tidlig død i Norge. Dette er sykdommer
som i stor grad henger tett sammen med levevaner
og helseatferd. Måten vi lever på påvirker ikke bare
vår fysiske helse, men har også stor betydning for
hvordan vi har det psykisk.
4.5 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP
«Bodø – den trygge, sikre og robuste kommunen
der alle tar ansvar»
Kommunen har en sentral rolle i den nasjonale
beredskapen. Viktige oppgaver for kommunen er å
ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet, og utvikle
trygge og robuste lokalsamfunn.
Bodø kommune jobber helhetlig og systematisk
med samfunnssikkerhet og beredskap. Til
grunn for arbeidet er den helhetlige risiko- og
sårbarhetsanalysen, ROS Bodø. I analysen er
relevante uønskede hendelser som kan påvirke
befolkningens sikkerhet og trygghet kartlagt og
vurdert.
Risiko- og sårbarhetsbildet er dynamisk, komplekst
og sammensatt. Utfordringer som påvirker
samfunnssikkerheten spesielt er de indirekte
og direkte konsekvensene av klimaendringene,
smittsomme sykdommer (pandemier, epidemier),
spenningen i den sikkerhetspolitiske situasjonen
og det digitale rom. Dette medfører at kommunen i
større grad må forberede seg på sikkerhetspolitisk

krise, smittsomme sykdommer, væpnet konflikt
og klimaendringer i årene fremover for å ivareta
befolkningens sikkerhet og trygghet på en god måte.
Forebygging, beredskap og krisehåndtering
av hendelsene angår alle og forutsetter et
tverrsektorielt og koordinert samarbeid både
internt mellom avdelingene i Bodø kommune
men også med eksterne samfunnssikkerhets- og
beredskapsaktører. For å være godt rustet til å møte
utfordringene på en god måte skal kommunen
integrere samfunnssikkerhetsarbeidet i alle planer
og planprosesser. Blant annet må den helhetlige
ROS-analysen legges til grunn for ROS-analyser på
sektorområder, i arealplanen og reguleringsplaner. På
denne måten vil kommunen kunne verne om viktige
samfunnsverdier som liv og helse, men også kritiske
samfunnsfunksjoner på alle nivå i kommunen.
Særlig viktig for kommunen de kommende årene
er å skape gode arenaer for å styrke samarbeidet
og koordineringen innen samfunnssikkerhet og
beredskap på tvers av sektorer i kommunen,
men også med eksterne og interne
samfunnssikkerhetsaktører.
4.6 VIKTIGE UTVIKLINGSPROSJEKT
NY BY NY FLYPLASS
Prosjekt Ny by Ny flyplass er Bodøs og regionens
største utviklingsprosjekt i tiårene som kommer, og
sannsynligvis det største byutviklingsprosjekt i Norge
etter 2. verdenskrig. Beslutningen om nedleggelse
av kampflybasen i Bodø i 2012 med avvikling av
virksomheten 31.12.2021 åpner for frigjøring av
nærmere 3000 dekar til sentrumsnær byutvikling.
Dette forutsetter at Bodø lufthavn flytter 900 meter
mot sørvest og plasseres ytterst på Bodø-halvøya,
og dette ble enstemmig vedtatt av Stortinget
i forbindelse med behandlingen av Nasjonal
Transportplan 2018-2029.
Bystyret har tidligere besluttet at hoveddelen av
Bodøs vekst de neste 50-80 årene skal skje i ny
bydel, og at resterende vekstbehov skal løses
gjennom fortetting i dagens by. Bodø er allerede i
dag en relativt kompakt by, men med ny bydel vil
dette bli ytterligere forsterket.
Tilgang til et areal av denne størrelse så tett
på dagens sentrum vil stimulere til og være en
drivkraft for vekst og utvikling for byen og regionen
i årene fremover. Det gjennomføres våren 2020
en verdiskapingsstudie som skal foreslå satsinger
fremover for å stimulere til næringsutvikling og økt
sysselsetting. Parallelt er det innhentet forslag fra tre
nasjonale og internasjonale plan- og arkitektmiljø på
utforming av ny bydel.
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Ny bydel vil legge til rette for grønn mobilitet, og
vil bidra til at kommunen når nullvekstmålet for
personbiltrafikk. Bydelen skal bygges som et
nullutslipps nabolag, og sirkulærøkonomi med
rensing og gjenbruk av masser og materialer skal
stå i fokus. Bodø kommune deltar derfor i flere
store norske og internasjonale FoUI-prosjekter
som skal bidra til at de ambisiøse målsettingene
nås. (Blant annet som partner og pilot i FME ZEN
(Forskningssenter ved NTNU/SINTEF for nullutslipps
nabolag for smarte byer), Horisont 2020 prosjektene
CityLoops (sirkulærøkonomi) og B-Water Smart
(overvannshåndtering) og Cirkulus (rensing og
gjenbruk betong)).

interessefelt, fagområder og sosial bakgrunn. Kulturen
skaper grunnlag for sunne samfunn, nye relasjoner
og øker individuell trivsel. Det er en klar erkjennelse i
Europa at kultur er et viktig og sentralt satsingsfelt for
å skape et komplett og konkurransedyktig samfunn.
En kultursatsing vil bidra til å øke attraksjonskraften
overfor ungdom og unge voksne, og til å rekruttere
kritisk kompetanse i næringsliv og samfunn.
Kommunen vil sikre langtidseffekter i arbeidet med
europeisk kulturhovedstad 2024, herunder kulturell
infrastruktur, nye samarbeidsstrukturer, inkludering,
økt frivillighet og internasjonalisering.
Bodø er en arktisk by, og vi vil bli den første
arktiske, europeiske kulturhovedstaden. Å være
kulturhovedstad vil bli en mulighet til å vise frem det
moderne Arktis. At vår – i europeisk sammenheng –
ikke altfor godt kjente region er levende og dynamisk.
Vi vil vise Europa hva det faktisk betyr å leve i arktiske
områder.

Kommunedelplan for ny bydel er under arbeid, og
skal behandles av Bystyret juni 2022. Ny bydel vil bli
tilgjengelig når ny lufthavn åpner (tidsmessig satt til
2024 - 2026).
EUROPEISK KULTURHOVEDSTAD
Europeisk kulturhovedstad 2024 er begrunnet både
i kulturen og samfunnsutviklingen. Viktig er kulturens
voksende rolle i den moderne samfunnsutviklingen,
og kulturens betydning for menneskelig identitet
og livskvalitet. Erfaring viser at det å bli valgt som
europeisk kulturhovedstad har bidratt til svært
verdifulle løft for byene og regionene som har
hatt denne posisjonen. Bodø og Nordland trenger
vekstimpulser samt nye stimuli for å opprettholde
befolkningsvekst på lik linje med resten av landet. Vi
trenger nye ekstraordinære vekstimpulser som kan
forsterke den demografiske utviklingen, og som kan
skape en sterkere næringsutvikling – spesielt innen
reiseliv og kreative næringer.

Det er utfordringer for det nyetablerte selskapet
Bodø2024 IKS som skal ha ansvar for aktiviteter i
hovedstadsåret, samt for Bodø kommune. Sammen
skal vi gjennomføre et kulturhovedstadsår som er
inkluderende og tilrettelagt for hele befolkningen;
herunder også barn og unge, studenter, eldre, folk
med funksjonsnedsetting, fattige og minoriteter. Det
er også en utfordring og lykkes med å bygge opp
økt aktivitet og kapasitet innen kultur, næring og
samfunnsbygging gjennom hovedstadsårene slik
at vi har en framtidig kapasitetsøkning innen nevnte
områder etter kulturhovedstads året. Dette gjelder
særlig innen områdene mangfold og kultur i ny bydel.

Kulturen igangsetter og tilrettelegger for det gode
liv på tvers av aldersgrupper, befolkningsgrupper,
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5. TEKNISK AVDELING
Teknisk avdeling produserer mange forskjellige
tjenester i hele kommunen. Hovedoppgavene er å
levere sikkert drikkevann, sikre trygge veier og gater
for alle brukere, gode kart- og digitale tjenester, drifte
parker og byrom, utarbeide kommunens overordnede
arealplaner og behandle plan- og byggesaker.
Teknisk avdeling sine fokusområder i planperioden:
Organisasjon
Teknisk avdeling startet 2020 med helt ny
organisasjon. Avdelingen består av 4 fagkontorer
med tilhørende seksjoner. Arbeidsoppgavene
i avdelingen spenner vidt. Det kreves alt fra
døgnkontinuerlig drift av kommunens infrastruktur,
bygging av ny infrastruktur, til saksbehandling av
saker innen eiendom, trafikksikkerhet, bygg, miljø,
plan, parker og vann og avløp.
Ny by ny flyplass
Prosjektet er særdeles viktig for Bodø sin framtid.
Prosjektet går i planperioden fra bare planlegging til
starten på gjennomføring. Går alt etter planen, blir
det byggestart for ny flyplass tidlig i 2022. Videre skal
kommunedelplanen for ny bydel vedtas i juni 2022.
Teknisk avdeling bidrar med bl.a. arealplanlegging,
utredninger om transport og mobilitetsløsninger,
planlegging av kommunal infrastruktur over og under
bakken.
Kommuneplanens arealdel
Det er tid for ny rullering av kommuneplanens
arealdel. Planarbeidet vil gå fra 2020-2022.
Fokusområder vil være Tverlandet, Sentrum og
koblinger og sammenhengen mellom sentrum i Bodø
by og den nye bydelen ved flyplassen. Klimahensyn
og naturmangfold med spesielt FNs bærekraftsmål,
lovendringer og nye nasjonale retningslinjer vil også
være i fokus i denne rulleringen av kommuneplanens
arealdel.
Digitale tjenester
Digitale tjenester og løsninger har sterkt fokus.
Innføringen av e-byggesak starter i januar 2020 og
blir innført trinnvis etterhvert som løsningen testes
ut. Innovasjonsprosjektet «Smart Arkitektur Bodø»
skal muliggjøre samhandling på tvers av fagsystem,
avdelinger, nødetater, næringsliv og innbyggere, og vil
danne grunnlag for flere nye digitaliseringsprosjekter
og innbyggerrettede tjenester. Det skal arbeides med
å bringe frem nye digitale tjenester innen bærekraftig
mobilitet for å løse flere av både innbyggernes og
kommunens behov for mobilitet. «Pilotområdet» i
sentrum skal i samarbeid med næringslivet bringe
frem nye innovative innbyggerrettede tjenester og
løsninger. Det satses på digitale analyseverktøy og
moderne og oppdaterte kartløsninger.

Saksbehandling
Avdelingen har store forvaltningsoppgaver, og det
satses på rask saksbehandling med kvalitet og god
service til innbyggerne og næringslivet.
Byutvikling
Bodø har hatt en eventyrlig utvikling av sentrum
og byutviklingsområdet i siste planperiode. Byens
sentrum har vært preget av mange og store
utbyggingsprosjekter. Mange utbyggingsprosjekter
vil stå ferdig i planperioden. Fokuset vil fortsatt
være på utviklingen av overordnede planer som
styringsverktøy for en bærekraftig byutvikling. Det
satses stort på utvikling av byrom og parker i hele
sentrum. Handlingsplanen for byrom og parker vil bli
et godt verktøy for prioritering og oppgradering av
grønnstrukturen i byen og bidra til gode bomiljø for
alle. Teknisk avdeling vil fortsette med planlegging og
oppgradering av gater og veier og annen infrastruktur
i kommunen.
Service og infrastruktur
Teknisk avdeling opprettholder og drifter
infrastruktur i hele kommunen. Dette er drift og
vedlikehold av kommunale veier, vannforsyning
og avløpsanlegg, bygging av ny vannforsyning,
nye renseanlegg, bygging av fortau og gangsykkelveger, drift av parker. Arbeidet styres mye
av vær og føre. Utfordringene er bl.a. å inneha nok
driftssikre maskiner og utstyr og ansatte med riktig
kompetanse.
Vannforsyning
Gjeldende hovedplan for vannforsyning ble vedtatt i
2015 for perioden 2016-2019.
Hovedplanen må nå revideres og skal følge
revisjonssyklus som kommuneplanens arealdel.
Avløpshåndtering
Gjeldende hovedplan for avløp ble vedtatt i 2018 for
perioden 2019-2026. Hovedplanen må nå revideres
for å følge revisjonssyklus som kommuneplanens
arealdel.
Saneringsplan for vann og avløpsledninger
Det bevilges årlig kr 27 millioner for utskifting/
fornyelse av kommunalt ledningsnett, henholdsvis
kr 11 mill til vannledninger kr 11 mill til avløpsledninger
og kr 5 mill til fortauer i sammenheng med
saneringsprosjektene. Det er nødvendig å ha
en overordnet plan hvor det vurderes hvilke
ledningsstrekk eller hvilke områder hvor utskifting/
fornyelsesbehovet er størst.
Saneringsplan for vann og avløpsnettet foreslås
også å følge revisjonssyklus som kommuneplanens
arealdel.
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6. HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN
Helse- og omsorgsavdelingen leverer helse-,
omsorgs- og sosialtjenester til hele Bodøs befolkning.
Tjenestene er i hovedsak hjemlet i lov eller forskrift.
Tjenestene ytes i institusjoner, på arbeids- og
aktivitetsplasser, i den enkeltes hjem, treningsarenaer
eller andre steder der det er naturlig og ønskelig for
den enkelte.

Teknologi tas i bruk for å understøtte tjenestene
og øke trygghet, selvstendighet og mestring for
innbyggerne. Teknologiske nyvinninger vil være et
vesentlig element i hvilke og hvordan helsetjenester
tilbys og leveres i fremtiden.
Bygg og byrom - hensiktsmessige arealer - gode
lokalsamfunn med samhandling og frivillighet
Utforming av bygninger og byrom har betydning
for livsutfoldelsen, mestring, måte tjenester leveres
på, samhandling og samskaping. Tjenestearealene
er geografisk spredt i kommunen og byggene har
løsninger ut fra det som var gjeldende i den tid
de ble bygd. Der er mange små enheter som er
utfordrende for en rasjonell drift. Det er behov for en
gjennomgang av bygningsmassen med tanke på en
bedre utnyttelse og mer effektiv drift.

Forebyggende helsetjenester og re- og
habiliteringstjenester brukes for å komme tidlig i
samhandling med den enkelte for å understøtte og
legge til rette for mestring og styrking av evnen til
egenomsorg. Forebyggende tiltak til barn og unge gis
av Oppvekst- og kulturavdelingen.
Utfordringer i planperioden
Demografi - økning i eldre aldersgrupper – økt
etterspørsel tjenester- færre i yrkesaktiv alder.
Eldre bruker helsetjenestene mest. Flere eldre vil
medføre økt etterspørsel etter tjenester selv om
flere holder seg friske lengre. Flere eldre forventes
også å gi økt antall med demenslidelser eller kognitiv
svikt. Denne gruppen og dennes pårørende trenger
tiltak tidlig i sykdomsforløpet for å utsette behov for
institusjonsplass.

Mulighetsstudien av et Helsehus sammen med
Nordlandssykehuset HF, Nord universitet og
Nordlands fylkeskommune viser et potensiale
for innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring av
helsetjenestene i samhandling med andre sentrale
aktører.
FNs bærekraftsmål
Økonomisk, miljømessig og sosial bærekraftig
utvikling er nødvendig for å kunne sikre gode
levekår fremover. Av FNs bærekraftsmål er de mest
sentrale målene for HO Mål 3 God helse, Mål 4 God
utdanning, Mål 10 Mindre ulikhet og Mål 17 Samarbeid
for å nå målene.

Færre i yrkesaktiv alder pr. pensjonist utfordrer
tilgang på arbeidskraft i samfunnet generelt –
og helse- og omsorgssektoren spesielt - fordi
etterspørsel etter helsefaglig kompetanse vil øke
i takt med økning i eldrebefolkningen. Beregnet
endring (økonomianalyse Bodø kommune 2018)
viser en økning på 33 prosent innen pleie- og
omsorgstjenester fram til 2029 dersom en legger
dagens standard til grunn og bare gjør endringer
som følge av anslått befolkningsvekst i Bodø. SINTEF
rapport «Helsetjenester til befolkningen i Bodø» viser
et årsverksbehov i Helse- og omsorgssektoren på
ca. 26 % frem til 2028. HO vil ha den klart største
rekrutteringsutfordringen i kommunen, med behov for
ca. 375 nye årsverk frem til 2028.

Planbehov i perioden
Kommunedelplanen for helse-, omsorgs- og
sosialtjenestene, Ny virkelighet – ny velferd
(2018-2030) er første kommunedelplan for
sektoren. Kommunedelplanen foreslår å utarbeide
temaplaner om eldre, koordinering av tjenester
og universell utfordring. Alle temaplanene er løftet
fram som tverrsektorielle planer – ikke avgrenset til
HO-avdelingens ansvarsområde alene.

Nye oppgaver og oppgaveskyv - ny teknologi og
endret arbeidsform
Som konsekvens av Samhandlingsreformen har
pasientene kortere liggetid i sykehuset og flere og
mer kompliserte og omfattende oppgaver ivaretas i
kommunen. Nye behandlingsmetoder, nye legemidler,
medisinsk utvikling og innovasjon fører til mer
spesialisert behandling i sykehus. Redusert liggetid
og døgnbehandling og økt poliklinisk virksomhet i
sykehusene gir flere og mer avanserte oppgaver til
kommunene.

Fra nasjonalt hold anmodes kommunene om å ta inn
i planstrategien hvordan et aldersvennlig samfunn
kan utvikles lokalt. Bodø kommune er med i nasjonalt
nettverk for aldersvennlige samfunn. Satsingen
innbefatter universell utforming, bedre samspill
mellom generasjonene, samhandling med næringsliv,
frivilligheten, ideelle organisasjoner og engasjerte
innbyggere.
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Gjeldende planer og revidering/rullering av disse:
• Ny virkelighet – ny velferd (2018-2030)
- kommunedelplan, rullering må vurderes i løpet av
perioden.
• Plan for legetjenestene 2018-2021 ble vedtatt vinter
2018. Legetjenesten representerer en sentral del
av helsetjenestene til kommunens innbyggere.
Fastlegeordningen er under press og er gjenstand
for evaluering. Det forventes endringer og
overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten.
Rullering av plan for legetjenesten i 2021.
• Handlingsplan for samarbeid med pårørende er
vedtatt høsten 2019 og foreslått revidert 2023.
• Rusmiddelpolitisk handlingsplan, rullering
2020-2023 er revidert høsten 2019 og vedtatt
februar 2020. Overordnede mål er knyttet til statlig
opptrappingsplan på rusfeltet, som avsluttes i
2020. Planen omhandler forebyggende arbeid og
tiltak knyttet til rusbrukere og oppfølging av disse.
Framfor ny rullering av denne planen foreslås ny,
felles temaplan for området rus og psykisk helse.
• Alkoholpolitiske retningslinjer rulleres hvert fjerde år
og skal behandles i 2020.
• Helseberedskapsplan skulle opprinnelig
opp til behandling i siste bystyre i 2019 i
tråd med revideringen av den nasjonale
helseberedskapsplanen og den kommunale
kriseplanen. I tillegg er det utarbeidet en egen
plan for evakuerte- og, pårørendesenter
(EPS). Revisjon av helseberedskapsplanen
er utsatt til høsten 2020 fordi det er bebudet
en ny helseberedskapslov i 2020 og det vil
bli stilt større krav til legemiddelberedskapen.
Under Koronakrisen er det utarbeidet en
pandemiplan som inngår i smittevernplanen og
Helseberedskapsplanen.
• Handlingsplan mot vold i nære relasjoner rullert plan for perioden 2018 –2021, vedtatt av
bystyret i desember 2017. Nasjonale strategier
og handlingsplaner foreligger. Planen er delt inn i
en fagdel og en tiltaksdel, og det gis føringer om
å innlemme tiltak i virksomhetsplaner. Tiltak skal
evalueres årlig, og planen rulleres i løpet av 2021.

Nye planer:
• Aldersvennlig samfunn i Bodø. Tverrsektoriell
temaplan som bør omfatte; Generasjonsvennlig
samfunn, - Universell utforming, - Demensvennlig
samfunn, - Annet
• Koordinering av tjenester. Tverrsektoriell temaplan
som tar for seg hvordan de ulike avdelingene og
tjenesteområdene skal samhandle og tilrettelegge
for at den enkelte med behov for flere av
kommunens tjenestetilbud mottar helhetlige tilbud.
• Rus og psykisk helse, en temaplan med oversikt
og plan for utvikling av tjenester for forebygging
og oppfølging innen rus og psykisk helse. Tar
opp i seg neste rullering av Rusmiddelpolitisk
handlingsplan og synliggjør utfordringer og tiltak
innen psykisk helse i tillegg.
• Demens og kognitiv svikt, en handlingsplan som
viser utvikling av tjenestetilbudet til personer med
demens og kognitiv svikt.
• Rehabiliteringsplan, en handlingsplan som viser
rehabiliteringstilbudet til innbyggerne og videre
utvikling av rehabiliteringstjenesten.
• Plan for kvalitet, en handlingsplan for
kvalitetsarbeidet i HO-avdelingen. Skal følges opp
med årlig kvalitetsrapportering.
• Smart helse er et samlebegrep for videre utvikling
av helse- og omsorgstjenestene. Arbeidet skal
gi rammer for strategisk arbeid videre innenfor
tjenestene og bruk av bygningsmasse gjennom:
- Plan for utvikling av helse- og omsorgstjenester
og eiendommer til helse- og omsorgsformål for
Bodø kommune frem mot 2035
- Plan for kompetanse og rekruttering for Helseog omsorgstjenester i Bodø kommune frem mot
2035
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7. OPPVEKST- OG KULTURAVDELINGEN
Oppvekst- og kulturavdelingen har ansvar for
barnehager, skoler, helse- og omsorgstjenester for
barn og ungdom, integreringsarbeid, allmenn kultur
og ungdomsmedvirkning, idrett og friluftsliv.

lavinnteksthusholdninger. I Ung Data rapporterer
3-7 % av elevene om vedvarende dårlig økonomi.
Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet
som helhet.

Bodø kommune har som mål å opprettholde sin
posisjon som nasjonal foregangskommune på gode
oppvekstvilkår for barn og unge. Alle skal ha like
muligheter til mestring, trivsel og utvikling.

Når det gjelder kultur, idrett og friluftsliv medfører
økt profesjonalisering og høyt ambisjonsnivå i det
frivillige kulturlivet større forventninger til kommunen.
En økning i sosiale forskjeller i samfunnet gjør det
utfordrende å ivareta alle grupper.

Oppvekstplan for Bodø kommune ble vedtatt i 2018.
Planens mål og strategier er et resultat av bred
involvering og medskaping, fra alle tjenesteområder
i kommunen som jobber med barn og unge, og fra
barn og unge selv. Det er tatt utgangspunkt i FNs
barnevernkonvensjon og visjonen i kommunens
samfunnsplan.

Strategier
OK-avdelingens strategi i oppvekstarbeidet
vektlegger det universelle, altså tilbud til alle. Andre
tiltak er rettet mot barn og unge i risiko, noen mot
barn og unge med særlige behov, noen mot barn og
unge med særskilt gode evner.

Kommunedelplan for kultur 2018-2030 legger
føringer for det brede kulturfeltet. Viktige mål og
strategier er knyttet til temaene Bodø 2024, kultur i
fremtidens Bodø, kulturbyen for barn og unge, arena
og møteplasser, arrangørbyen Bodø, kulturelle og
kreative næringer, kulturarv Bodø, mangfoldig og
inkluderende by, frivillighet, og økt profesjonalisering
av Bodøs kulturliv.

Tidlig innsats er et bærende prinsipp i tilnærmingen
og oppbyggingen av tjenestetilbudene. God
samhandling og tverrfaglig tilnærming rundt barn
og unge som har særskilt behov for koordinerte
tjenester er nødvendig. Barne- og familieenheten
er kommunedekkende og bidrar med tiltak på
individ- og gruppenivå både på det forebyggende,
helsefremmende og behandlende plan og bistår
barnehager og skoler i systemrettet arbeid og
helhetlig tenking rundt barn og unge. Barn og unge
skal sikres innflytelse i saker som angår dem og
det skal satses aktivt på foreldrestøttede tiltak. Å
forebygge barnefattigdom er viktig for å utjevne
sosiale forskjeller og hindre utenforskap. Frivillig
innsats styrker båndene mellom oss og skaper et
varmere og mer inkluderende samfunn. Samarbeid
med frivillig sektor har fokus.

Plan for idrett og friluftsliv 2019-2022 legger føringer
for arbeidet med tilrettelegging for aktivitet for barn
og unge, og for hele befolkningen gjennom ulike
satstinger innen friluftsliv.
Utfordringer
De aller fleste barn og unge har det godt i Bodø
kommune. Dette understøttes av Ung Data
undersøkelsen våren 2019 blant elever fra 8. trinn
til 3 videregående skole. De fleste unge trives på
skolen og føler seg sett av sine lærere, de har
venner de kan stole på og har et tillitsfullt og nært
forhold til sine foreldre. 68 % oppgir at de deltar i
organiserte fritidsaktiviteter. Det er likevel en svak
negativ trend; flere rapporterer om depressive
symptomer og manglende fremtidsoptimisme.
Andelen er noe høyere enn landsgjennomsnittet. Det
er også et brudd i «skikkelighetstrenden»; det er en
økning i regelbrudd og vold, samt andel av unge på
videregående som har brukt cannabis. Det er også
en utfordring at så mange som 10 % av elevene
opplever mobbing.

Barnehagen skal bidra til å gi barn en god og
omsorgsfull start. Barna skal oppleve skaperglede,
undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare
på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen
anerkjenner barndommens egenverdi, og skal bidra
til trivsel og glede i lek og læring.
I skolen tas nye nasjonale læreplaner i bruk fra høsten
2020 og kommunens egen skolestrategi legger
føringer for arbeidet. I Bodøskolen skal elevene rustes
i nuet, for fremtiden gjennom opplevelse av trygghet,
trivsel, mestring og lærelyst. Dette innebærer at
alle skal jobbe for et trygt, godt og inkluderende
læringsmiljø, der det er 0-toleranse for mobbing. Vi
skal ha elever med god faglig kompetanse. Det skal
legges til rette for et godt samarbeid mellom hjem
og skole og for en lærende skole med et profesjonelt
samarbeid til elevenes beste.

Ifølge Folkehelseprofilen for Bodø kommune 2019
er andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger
med lav inntekt noe lavere enn i landet som
helhet. I Bodø er det 6,4 % av barna som bor i
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Alle barn og unge som vokser opp i Bodø er
bodøværinger og inkluderes i vårt mangfoldige
fritidstilbud. Stormen bibliotek, Bratten aktivitetspark
og fritidssentrene er eksempler på møteplasser og
arenaer for mestring, integrering og medvirkning. Det
samme gjelder anlegg for organisert og egeninitiert
aktivitet, der barn og unge får mulighet til mestring
og utvikling av egne ferdigheter i sosialt samspill med
andre. Samarbeid med frivilligheten er også en viktig
del av dette.

Plan for idrett og friluftsliv 2019-2022,
revidering, ferdigstilles 2022
Planen skal revideres med oppstart i 2021, og
vurderes endret til status kommunedelplan.
Handlingsplanen rulleres årlig. For å kunne søke
statlige spillemidler er det et vilkår at kommunen har
en politisk vedtatt plan for fagområdet. Planen skal
bidra til å unngå at prioriteringer blir foretatt ut fra
kortsiktige behov og særinteresser, og heller ses opp
mot samfunnsmessige og idrettspolitiske mål.

PLANBEHOV I PERIODEN
Skolebehovsplan 2018-2021, rullering,
ferdigstilles 2022
Skolebehovsplanen gir oversikt over behovet for nye
skoler, utbygging og renovering. I forbindelse med
rullering av skolebehovsplanen er det en målsetting
å også se på barnehagestrukturen og innlemme
barnehagene i samme dokument.

Plan for friluftslivets ferdselsårer, handlingsplan (ny),
ferdigstilles 2021
Planarbeidet er forankret i KDP Grønnstruktur 2018 2030 og Plan for idrett og friluftsliv 2019 - 2022. Lett
tilgjengelige, skilta og merka turer i nærmiljøet har
stor betydning for trivsel og folkehelse. Planen skal
gi en beskrivelse av nåsituasjonen, og skissere tiltak
for å ivareta og videreutvikle ferdselsårene i tråd med
mål som er satt for planarbeidet.

Kommunedelplan for kulturminner 2021 – 2030,
ferdigstilles 2020
I perioden skal det utarbeides en tematisk
kommunedelplan, jf. Plan- og bygningsloven
§11-1. Planen vil gi retningsvalg og virkemidler for
fagområdet, og sees i sammenheng med resten av
kommunens planverk.

Forvaltningsplan for statlige og kommunalt sikra
friluftslivsområder, ferdigstilles 2020
Hensikt med planen er å vurdere behov og kostnader
for en evt. tilrettelegging og oppgradering av
områdene. Områdene som er sikret til friluftslivsformål
er viktige for befolkningens mulighet for rekreasjon
og trivsel i egen kommune. Revideres hvert 10. år.

Kommunedelplan for kultur 2018-2030,
rullering, ferdigstilles 2020
Handlingsdelen rulleres med særlig fokus på
implementering av mål og strategier for europeisk
kulturhovedstad, Bodø 2024. Plan for visuell kunst
ble vedtatt i 2018, uten at foreslåtte tiltak er iverksatt.
Tiltaksdelen innarbeides i kommunedelplan for kultur
ved rulleringen.
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8. NÆRINGS- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN
Nærings- og utviklingsavdelingen (NU) har ansvar for
koordinering og ledelse av flere av kommunens store
utviklingsprosjekter og har også en koordinerende
rolle innen strategisk samfunnsplanlegging.

jobber aktivt opp mot utbyggere og boligbransjen for
å ivareta behovene til disse gruppene.
Boligpolitisk handlingsplan rulleres hvert fjerde
år, og ble sist vedtatt for perioden 2018-2021. for
kommende periode vil det dermed bli vedtatt ny
boligplan fra 2022.

Nærings- og utviklingsavdelingen skal i kommende
planperiode koordinere bodøsamfunnets store
utviklingsprosjekt Ny By – Ny Flyplass (NBNF) og
i tillegg satsinger som Smart Bodø, Sikkerhets
& Beredskaps- hovedstaden, luftfartssatsingen
«Flybyen», Bodø i Vinden, DA pilaren Motor i
Nord, Kulturveien og CityLoops. I tillegg inngår all
næringsrettet virksomhet, samt landbruk, skogbruk,
havbruk og viltforvaltning. Det vil videre jobbes for å
legge til rette for offentlige og private arbeidsplasser,
gründersatsing og å øke innovasjonskraften i
regionen.
NU ivaretok koordineringsansvaret i forbindelse med
at ny kommuneplanens samfunnsdel ble ferdigstilt
og vedtatt våren 2018. Dette var andre utgave av
samfunnsplanen og ble til som følge av en prosess
med betydelig medvirkning fra både interne og
eksterne krefter. Fokus og innretning i planen har som
i den første utgaven vært på samfunnsutviklingsrollen.
I planperioden vil det gjennomføres en forenklet
rullering av samfunnsplanen i 2020.
Folkehelsearbeidet er et viktig satsingsområde
i Bodø kommune, og i denne forbindelse laget
kommunen ny plan på området – Handlingsplan
for trivsel og gode levekår 2018-2021. Hensikten
med dette var å gi folkehelsearbeidet ny kraft og
trykk i bodøsamfunnet. Innaktivitet er en av de store
utfordringene i samfunnet, og igjennom planen er det
en målsetning å bidra til gode oppvekst- og levekår.
Intensjonen i folkehelsearbeidet i planperioden, er at
det skal innarbeides i avdelingenes egne planer, og
at vi ikke viderefører en egen plan.
Bodø kommune jobber aktivt med tilrettelegging
innen det boligpolitiske området. Her iverksettes det
ulike tiltak for å sikre et boligtilbud til innbyggere i ulike
livssituasjoner og i alle aldersgrupper. Kommunen

NU har en koordinerende rolle på området mangfold,
inkludering og integrering. Tematikken er behandlet
i samfunnsplan og aktuelle kommunedelplaner og
temaplaner, som folkehelse, oppvekst, helse, omsorg
og sosial og kultur. Tema er også helt sentralt i
handlingsplan for mangfold, likestilling og inkludering
knyttet til Bodø kommune som arbeidsgiver, planlagt
ferdigstilt sommer 2020. I forbindelse med forrige
planstrategi ble det konkludert med at tematikken
ikke skulle behandles i eget planverk, men
innarbeides i kommunens øvrige planverk.
Ved nyttår 2019 vedtok Bodø bystyre
trafikksikkerhetsplanen for 2019-2022. Dette
var den sjette trafikksikkerhetsplanen for Bodø
kommune. Kommunen har status som Trafikksikker
kommune og har igjennom det forpliktet seg til å
jobbe systematisk med trafikksikkerhetsarbeidet og
gjennomgå resertifiseringer for å oppfylle kravene
som stilles for å opprettholde statusen.
I kommende planperiode vil trafikksikkerhetsplanen
bli rullert.
Som en del av kommunens involvering i det
nasjonale forskningsprosjektet for utvikling av
en veileder for bærekraftig bylogistikk, har NU
ledet en lokal arbeidsgruppe om dette. I denne
forbindelse utarbeidet gruppa en bylogistikkplan for
å legge bedre til rette for miljøvennlig logistikk og
vareleveranse i Bodø sentrum.
Planen tenkes ikke videreført etter dette som
eget dokument, men vil tematisk bli innarbeidet i
kommuneplanens arealdel og i reguleringsplaner for
sentrum.
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9. UTBYGGINGS- OG EIENDOMSAVDELINGEN
Utbygging og eiendomsavdelingens hovedoppgave
er å forvalte og utvikle kommunens areal- og
eiendomsportefølje på en måte som bidrar til
kvalitativ og effektiv tjenesteproduksjon. Avdelingen
forvalter cirka 1700 bnr, samt en eiendomsmasse på
cirka 260.000 m².
Utbygging og eiendomsavdelingens fokusområder i
planperioden er:
• Klima og miljø – Fortsatt arbeid med
energiøkonomisering vil være en viktig faktor
for å nå klimamålene. I økonomiplanperioden vil
avdelingen arbeide med å styrke kompetanse
innenfor ZEN (Zero Emission Neighborhood) og
ZEB (Zero Emission Building). Klimapåvirkning
og bærekraft er et fast vurderingspunkt for alle
investeringsprosjekt.
• Strategisk eiendomsutvikling – Optimalisering av
eiendomsporteføljen for å møte tjenesområdenes
fremtidige behov vil kreve en langsiktig strategi for
eiendomsutvikling. Samtidig må strategien ivareta
vekst innenfor bolig- og næringssegmentet.
• Effektivisering, digitalisering og automatisering –
Fortsatt fokus på en effektiv drift ved å ytterligere
profesjonalisere, digitalisere og automatisere drift
av kommunens bygg.
• Standardisering ved gjennomføring av
investeringsprosjekter – Sørge for kvalitet i utvikling
og gjennomføring av investeringsprosjekter, og en
god overgang fra ferdigstilte bygg til daglig operativ
drift.
• Godt og utviklende arbeidsmiljø – Sterke fagmiljøer
med rett kompetanse innenfor avdelingens
virksomhetsområder for god kvalitet og effektiv
drift.

Avdelingen har identifisert følgende planbehov i
planperioden:
• Plan for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av
kommunens bygg: Hensikten med planen er å gi
brukere, politikere, administrasjon og andre aktør
innsyn i tilstand og planlagte tiltak i kommunens
byggingsmasse. Planen rulleres årlig.
• Eiendomsstrategi: Formålet med
eiendomsstrategien er å etablere overordnede mål
og føringer for kommunen eiendomsportefølje.
• Eiendomsutviklingsstrategi nyby: Formålet med
eiendomsutviklingsstrategien er å konkretisere
hvordan Bodø kommune skal forvalte og utvikle
eiendomsmassen der den nye bydelen skal
bygges.
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10. ADMINISTRASJONSAVDELINGEN
Administrasjonsavdelingen består av funksjonene HR,
kommunikasjon, IKT, samfunnssikkerhet/beredskap,
politisk sekretariat og kommuneadvokatene.
Avdelingen ledes av assisterende rådmann.
Avdelingens viktigste bidrag er å sørge for at
de tjenesteproduserende avdelingene får den
hjelp og støtte de trenger for å gjennomføre sitt
samfunnsoppdrag, samtidig som avdelingen
framstår som rådmannens forlengede arm i
arbeidsgiverrelaterte spørsmål.
De strategiene administrasjonsavdelingen har
utarbeidet vil støtte gjennomføringen av alle andre
vedtatte planer i kommunen:
• HR-strategien fremhever at den viktigste
jobben for ledere er å omsette mål til handling.
I gjennomføringen kreves optimal bruk av
kompetanse og medarbeidere som leter etter nye
måter å løse oppgavene på.
• Digitaliseringsstrategien ønsker forbedret
innbyggerdialog og digitalt støttet
tjenesteproduksjon. Det krever også at våre
medarbeidere har god digital kompetanse.
• Kommunikasjonsstrategien setter mennesket i
sentrum, og ber oss bli flinkere til å snakke med,
ikke bare til våre innbyggere.

Administrasjonsavdelingen ble opprettet for
bedre å kunne drive strategisk utvikling og
koordinering av kommunens virksomhet. En sentral
del av dette oppdraget går ut på å identifisere
utviklingstrekk i kommunens omgivelser for å
kunne gjøre nødvendige tilpasninger i driftsform
og tjenesteproduksjon. Dette handler om å øke
kommunens sjanser for å tiltrekke og beholde
kompetente medarbeidere, samt øke evnen til
nyskaping og utvikling.
Som en del av å skape et levende lokaldemokrati og
en smartere hverdag for folk flest, må kommunen:
«fornye, forenkle, forbedre». En del av løsningen er
å utvikle smartere prosesser og skape et «mindre
byråkratisk byråkrati».
Det kan være krevende for kommunen å omstille
seg til disse nye måtene å yte tjenester på. Som
en offentlig, regelstyrt organisasjon med en lang
historie, er det etablert en sterk tradisjon for
hvordan vi «driver» kommunen. Samtidig som det
stilles større krav til samarbeid, digitalisering og
involvering, anerkjennes kommunens tradisjonelle
forvaltningsrolle og kravet til kvalitet og effektivitet.
Bodø kommune står i dag i en krevende situasjon,
hvor etablerte metoder og overbevisninger settes
under press.

11. ØKONOMI- OG FINANSAVDELINGEN
Økonomiplan, årsbudsjett og årsmelding/regnskap
er de viktigste plandokumentene når det kommer til
gjennomføring av tiltak og rapportering.
Det utarbeides også en årlig perspektivanalyse
i forbindelse med oppstart av budsjettarbeidet.

Perspektivanalysen skal analysere de økonomiske
rammebetingelser og påpeke konsekvenser i et
langsiktig perspektiv. Perspektivanalysen skal belyse
langsiktige konsekvenser av vedtatte planer og bidra
til å oppnå økonomiske målsettinger, bærekraftig
kommuneøkonomi og politisk handlefrihet.
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12. PLANBEHOV
Planer vi har/ skal utarbeide/revidere /avvikle i perioden
Plannavn

Avd

Behov

Type

Start

Ferdig

1

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

Avd

Rullering

KP

2020

2020

2

Kommuneplanens arealdel 2018-2030

NU

Revisjon

KP

2020

2022

3

KDP for Oppvekst 2018 -2030

TA

4

KDP for Helse-, omsorgs og sos. 2018-2030
«Ny virkelighet – ny velferd»

OK

Vurdere revisjon

KDP

2020

2021

2023

KDP

5

Strategisk næringsplan 2017-2021

HO

Revidering

temaplan

6

KDP for Kultur 2018-2027

NU

Rullering

KDP

7

Boligplan 2018-2021

OK

8

Handlingsplan for trivsel og levekår 2018-2021

NU

temaplan

9

Trafikksikkerhetsplan 2019-2022

NU

Rullering

temaplan

2022

10

Skolebehovsplan 2018-2021

NU

Revidering

temaplan

2021

2022

11

Plan for idrett og friluftsliv 2019-2022

OK

Revisjon

KDP

2022

2023

2018

2022

12

Bylogistikkplan 2020-2024

OK

13

KDP Ny bydel

NU

Ny

KDP

14

KDP Grønnstruktur 2018-2030

TA

Videreføres

KDP

15

KDP Sykkel 2018-2025

TA

Videreføres

KDP

16

Plan for legetjenester 2018-2021

TA

Rev

temaplan

17

Veteranplan 2018-2022

HO

18

Klima- og energiplan 2019-2031

AA

19

KDP for Kulturminner

NU

20

ROS Bodø 2018 (helhetlig ROS)

OK

21

Plan for helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid

AA

temaplan
2018
2018
2021

temaplan
Ny/ utvidelse

22

Overordnet beredskapsplan

AA

23

HR strategi

AA

2021

KDP

2020

2021

24

IKT strategi

AA

2020

25

Temaplan for geodata og digitale tjenester

AA

Ny

Temaplan/handlingsplan

2020

2021

26

Temaplan for overvannshåndtering

TA

Ny

Temaplan

2020

2021

27

Hovedplan for avløp

TA

Revisjon

Temaplan

2020

2022

28

Hovedplan for vann

TA

Revisjon

Temaplan

2020

2022

2020

2022

29

Saneringsplan for vann- og avløpsledninger

TA

Ny

Temaplan

30

FDVU-Plan

TA

Årlig revisjon

Handlingsplan

31

Eiendomsstrategi

UE

Ny

temaplan

2021

2022
2021

32

Eiendomsutviklingsstrategi nyby

UE

Ny

temaplan

2020

33

Handlingsplan for samarbeid med pårørende

UE

rev

temaplan

2023

34

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

HO

rev

handlingsplan

2020

35

Alkoholpolitiske retningslinjer

HO

rev

2020

36

Helseberedskapsplan

HO

rev

2020

37

Vold i nære relasjoner

HO

rev

temaplan

38

Aldersvennlig samfunn i Bodø

HO

ny

Tverretatlig temaplan

39

Koordinering av tjenester

HO

ny

Tverretatlig temaplan

40

Rus og psykisk helse – temaplan til erstatning for rusmiddelpolitisk
handlingsplan

HO

ny

Tverretatlig temaplan

2021

41

Demens og kognitiv svikt

HO

ny

handlingsplan

42

Rehabiliteringsplan

HO

ny

handlingsplan

2020

43

Plan for kvalitetsarbeid

HO

ny

handlingsplan

2020

44

Plan for utvikling av helse- og omsorgstjenester og
eiendommer til helse- og omsorgsformål

HO

ny

handlingsplan

2021

45

Plan for kompetanse og rekruttering for Helse- og omsorgstjenester

HO

ny

handlingsplan

2021

46

Plan for friluftslivets ferdselsårer

HO

ny

handlingsplan

2020

2021

47

Handlingsplan for parker og byrom

OK

Ny

Handlingsplan

2019

2020

48

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder - revisjon av
kunnskapsgrunnlag

TA

revisjon

Kunnskapsgrunnlag/
temakart

2021

2021

49

Dyrevelferdsplan

OK

ny

handlingsplan

50

Plan for kjønns- og seksualmangfold

ny

handlingsplan

23

