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Sosial bærekraft som drivkraft 
i lokalsamfunnsutvikling 



STATUS BEFOLKNING OG ARBEID

STATUS HELSE OG AKTIVITET

STATUS KLIMA OG MILJØ

STATUS MEDVIRKNING OG SAMSKAPING

DET GODE LIV I BODØ

Filmsnutter



Befolkning, arbeid og tilhørighet

→  Befolkningsvekst viktig for verdiskapning og attraktivitet 
- Demografisk utvikling utfordrer sosial og økonomisk bærekraft

→ 94%, altså 1,685 milliarder kroner av økonomiske utgifter fra NAV, gikk til   
helserelaterte  ytelser      (Bodø, 2019)

→ Nordland har lavest arbeidsledighet i landet (NAV, 01.10.20)

→ Bostedspreferanser stor årsak til hvorfor ungdom flytter ut
- Vi vet ikke helt hva som skal føre til at de blir boende (NOU 2020:12)  

På hvilken måte kan vi forebygge 
utenforskap- og få de som 

allerede er «ute inn igjen»?



FORUTSETNINGER FOR
GOD OPPVEKST OG GODE LEVEKÅR

Nye nasjonale tall viser at 
ungdom og unge voksne
opplever lavest livskvalitet

For å sikre god helse og muligheter for et 
godt liv, er det viktigere enn noen gang å 
fokusere på faktorene som ligger under 
overflata



TILRETTELEGGING FOR 
AKTIVE ELDRE

Aldersgruppen over 67 år øker med hele 74% fra
2019 til 2040

→ Medfører økt etterspørsel etter tjenester selv om 
flere holder seg friske lengre

→  Forventet økning på 33 prosent innen pleie- og 
omsorgstjenester fram til 2029



GOD HELSE SKAPES DER VI LEVER OG BOR

Livsstilsrelaterte sykdommer henger tett 
sammen med levevaner og helseatferd, og 
står for 85% av årsakene til for tidlig død i 
Norge. 

Møteplasser for sosial og egenorganisert 
sosial og fysisk aktivitet der folk bor er av 
stor betydning



KLIMA OG MILJØ

Det største miljøproblemet her i Vesten er vårt 
enorme forbruk 

- Hvert år kastes det 385000 tonn spiselig mat i Norge, og 
hvis alle mennesker på jorda skulle hatt samme forbruk 
som oss nordmenn måtte vi hatt 2,7 jordkloder.

Hvordan kan vi 
synliggjøre 

helsegevinster av gode 
klima- og miljøtiltak?



FRA MEDVIRKNINGSKOMMUNE 
TIL SAMSKAPINGSKOMMUNE

- Få innbyggerne i tale, også de som 
til vanlig ikke ytrer seg Samarbeide om å skape innhold i begrepet 

samskaping, og lage felles strategi for å tette gapet 
mellom folk flest og politikken? 



Mye taus kunnskap fanges kun opp 
gjennom medvirkning og 
mobilisering

Kart kan visualisere «taus kunnskap»

Stedskompasset gir innbyggere større 
innflytelse på utviklingen av deres nærmiljø

«Stedskompasset»



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













Transport og 
delingsøkonomi

Trafikksikkerhet og aktivitet

Atferdsendrende tiltak
- Elevråd
- FAU
- Befolkning i de ulike 

skolekretser (alder, 
kjønn, funksjon, etnisitet)

Aktivitet og 
delingsøkonomi

Verktøy  for samskaping



Oppsummert

Skape felles forståelse av nåsituasjonen for å bedre hverdagen til folk flest

- Holde på folk og tiltrekke oss nye

Veien videre

Råd og utvalgs bruk av statusoversikt for mer koordinert arbeid ut fra felles situasjonsforståelse

- Hva kan råd og utvalgs rolle være?

- Hva trenger/ ønsker dere for bedring av deres kjerneområde (uavhengig av   

økonomi)?

Bruk av DGLB temakalender?

Besvarelser samles med mål om å samkjøring av innsats på felles tema 


