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Mangfold og inkludering

Integrering

Utenforskap

Inkludering



Mangfold og inkludering

Alle skal få muligheten til å 
delta og bidra med sine 
ressurser i arbeidslivet, 
kulturlivet, i frivilligheten og 
det daglige liv. 



Innspill samfunnsplan - Mangfold
1. Tilflyttere og innvandrere inkluderes slik at de blir aktive samfunnsdeltakere og kommer 
raskt i jobb

2. Gode levekår med like muligheter for alle, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, religion eller 
livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet

3. Bodø er en foregangskommune på mangfoldsområdet som jobber godt for å sikre 
likestilling, inkludering og deltakelse for alle innbyggere

4. Et mangfoldig Bodø betraktes som en ressurs og en berikelse



Hva må til 

• Tiltak som bidrar til tilhørighet
• Skape gode møteplasser for alle
• Jobbes på flere områder samtidig
• Lokal politikk

Felles fokus-felles mål



Pilotkommunesatsing 

Fagkompetanse gir fotfeste i arbeidslivet

Nordland fylkeskommune
Flyktningkontoret

Bodø voksenopplæring
HR-kontoret

NAV
Skolekontoret 

Barnehagekontoret
Helse- og omsorg
Karrieresenteret

Næring- og utviklingsavd.



Nordlandsforskning
UIT

Samfunnsplan, Kulturplan, 
Folkehelseplan, Boligplan, 

Frivillighetsplan, Helse-
omsorg og sosialplan og 

oppvekstplan. 

Mangfoldige byer –
innovasjon i integrering 

Kommunens planarbeid

Universell utforming



Saker - Bystyret

 Handlingsplan for mennesker som bryter 
med norm for kjønn og seksualitet

 «Papirløssaken»



Mangfoldskoordinator

o Koordinator
o Pådriver
o Rådgiver 
o Formidler
o Nettverksbygger
o Samarbeidspartner
o Prosjektleder Styremedlem 

frivilligsentralen

Tilskudd til lokale 
innvandrerorganisasjoner 

og frivillig virksomhet

Dialogforum





All That We Share

• https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc

Et godt mangfoldsarbeid får vi til sammen, og det er viktig at vi fokuserer på hva vi 
har felles og ikke på forskjellene.

Takk for meg

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc


If someone doesn`t understand privilege show them this

• https://www.youtube.com/watch?v=awGctTODPBk

https://www.youtube.com/watch?v=awGctTODPBk
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