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STATUS BEFOLKNING OG ARBEID

STATUS HELSE OG AKTIVITET

STATUS KLIMA OG MILJØ

STATUS MEDVIRKNING OG SAMSKAPING

DET GODE LIV I BODØ

Filmsnutter



Da bygger vi en kommune for 
smarte mennesker, ikke bare 
smart teknologi Dette skal styrke vårt 

omdømme, og gjøre Bodø til 
en kommune hvor alle har 
opplevelsen av det gode liv













Juni, juli, august: Miljø
- Forbruk og gjenbruk

1 Gjør matsvinn til 

matvinn 

2 Skape en reparere-
låne- dele kultur i Bodø

3 Redusere forbruket og 
øke gjenbruket 





Arbeidsgruppas hovedmål
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

Arbeidsgruppas delmål
1 Skape synergier på eget og de andre gruppedeltakeres fagfelt gjennom DGLB temaene
2 Skape synergier på DGLB temaene i egen avdeling
3 Skape synergier på DGLB temaene ut mot eksterne samarbeidspartnere (frivillig sektor, næringsliv, 
akademia)
4 Samkjøring av aktiviteter på DGLB temaene
5 Etablere nye tiltak 



Samhandling på tvers

Komiteen:
Mariann Bakken Isaksen, IA-Rådgiver HR-kontoret
Ragnhild Skålbones, Rådgiver HR-kontoret
Gøran Raade Andersen, Folkehelsekoordinator
Merethe Wie Sandbakk, Mangfoldkoordinator
Kristine Engan, Rådgiver NU

Erfaring:
Vi jobber med mye av det samme, men med forskjellige fokusområder. Samhandling i en form som dette gjør at vi 
får større bredde i arbeidet.

Bidragene i seg selv ga stor merverdi, både i forhold til å bli kjent med virksomhetene, men også i forhold til å dra 
dette med oss videre arbeid med sykefravær og folkehelsearbeid.

Inkludering og trivsel finner vi igjen som sentrale faktorer i HR strategien, i 10 faktor og i Kommunens verdigrunnlag 
KOR



Vinnere av konkurransen ble Flyktningkontoret og Asphaugen BHG

Spørsmål:
• Hva er inkludering for deg og dine kolleger?
• Hvordan jobber dere med inkludering både på jobb og utenfor

jobb?
• Hvorfor er inkludering så viktig?

Begrunnelse:
• Vinnerne har lagt mye godt arbeid i presentasjonen og får frem

hvordan de jobber med inkludering gjennom hele året
• Det kommer godt frem at kommunens verdigrunnlag KOR er 

fremtredende i virksomheten
• Det kommer godt frem at de har en kultur hvor «Vi vil hverandre

vel»

Vinnerne og deres bidrag er publisert på Solsia







HR-strategi for Bodø kommune



Fremover

• IA/HMS teamet og folkehelsekoordinator skal ha faste treffpunkter 

fremover for å fortsette samarbeidet mot gode helsefremmende 

tiltak

• Se ting i sammenheng for et bredere perspektiv 

(Folkehelse/sykefravær/jobbnærvær)

• Informere og inkludere hverandre for å fange opp gode 

samarbeidsfora


