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Sosial bærekraft som drivkraft 
i lokalsamfunnsutvikling 

Status og veien videre





Felles    

situasjonsforståelse

BEFOLKNING OG ARBEID

OPPVEKST OG LEVEKÅR

HELSE OG AKTIVITET

KLIMA OG MILJØ

MEDVIRKNING OG SAMSKAPING

SATSNINGSOMRÅDER FOR LIVSKVALITET 
OG HELSE



Utfordring/ utviklingstrekk

Stoppe negativ befolkningsutvikling 
og utenforskap



Arbeidsmål- mulighetsrom

Økt livskvalitet, samfunnsdeltakelse, 
verdiskaping og stedsattraktivitet gjennom 
utforming av felles politikk og virkemidler

4 mål for sosialt bærekraftige samfunn: 
1) At innbyggerne har god tillit til samfunnet og hverandre 

2) At innbyggerne har tilgang til arbeid, utdanning og gode nærmiljø 

3) At innbyggerne opplever trygghet og tilhørighet

4) At innbyggerne deltar aktivt i samfunnsutviklingen 

Opplevelsen av

Utfordring/ utviklingstrekk

Stoppe negativ befolkningsutvikling 
og utenforskap



«Gitt disse utviklingstrekkene mener utvalget at målet for 
distriktene framover ikke bør være vekst i seg selv, men å 
skape et godt samfunn for menneskene som bor der»

Ungt utenforskap Demografisk utvikling

Demografiutvalget

«Det vi vet er at de gamle virkemidlene ikke virker»

«idédugnad for å finne flere gode tiltak»





For å få til endring må vi starte med beslutningsapparatet

Samskaping som styreform i lokalsamfunnsutviklingenTop- down for å få til bottom- up

Dette er ikke kommunesektorens utfordring alene, men hele samfunnets



https://bodo.kommune.no/det-gode-liv-i-bodo/helsetilstand-og-pavirkningsfaktorer-2020

https://bodo.kommune.no/det-gode-liv-i-bodo/helsetilstand-og-pavirkningsfaktorer-2020


Befolkning og arbeid



Hvordan skaper vi attraktive nærmiljø
som bidrar til økt livskvalitet? 



Satsningsområder for styrking av 
livskvalitet og helse



Satsningsområder for å bygge flere positive 
påvirkningsfaktorer i befolkningen



Arbeidsgruppe
Representanter fra kommunale og private 

barnehager og skoler, barne- og familieenheten, 

barnehage- og skolekontoret og 

folkehelsekoordinator.





Innsatsområder for å bygge flere positive 
påvirkningsfaktorer i befolkningen



Andre mennesker

Hva gjør steder attraktive
for andre mennesker?

Steder skaper folk



Vi har mange arena for fysisk og sosial 
aktivitet…



Vi har mange arena for fysisk og sosial 
aktivitet…

…men vi trenger flere, 
nært der folk bor





City Nord Glasshuset



Skole som nærmiljøsenter??

Saltvern skole



Saltvern skole

Skole som nærmiljøsenter??



Saltvern skole

Skole som nærmiljøsenter??

Skolegården er en viktig arena for å skape 
trivsel og sosiale fellesskap, som igjen er 
grunnlaget for god læring

Guri Melbye
kunnskaps- og integreringsminister



Mørkvedmarka og Alstad skole

Atferdsendrende tiltak
- Elevråd
- FAU
- Befolkning i de ulike 

skolekretser (alder, 
kjønn, funksjon, etnisitet)



Innsatsområder for å bygge flere positive 
påvirkningsfaktorer i befolkningen



Tilskuddsportalen

Fysiske møteplasser

Felles kommunal frivilligehetspolitikk: 
Tettere samarbeid mellom OK og HO. 

Koordinering i NU??



Verktøy  for samskaping og helsefremmende samfunnsutvikling



Medvirkning og samskaping



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 



Hva kan du gjøre i ditt miljø for å sette forbruk og 

gjenbruk på agendaen?



OKTOBER

- TRIVSEL











Utgangspunkt Besvarelse Aktør

Utfordringsbilde Juni

Tema: 

Miljø- forbruk og gjenbruk

Film: 

Satsningsområder for gode liv

BK mål: 

10 Mindre ulikhet

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

13 Stoppe klimaendringene

Utfordring

Beskriv hvordan/ hvorfor utfordringsbildet er aktuelt for deres arbeid

TEKST:

Re Innovasjon

Løsning
Beskriv hvordan Re innovasjon bidrar til redusert forbruk og økt gjenbruk, og 
hvordan arbeidet er aktuelt opp mot de tre bærekraftsmålene

Fortelle historier
- månedlige reportasjer





Klima og miljø



Statistikk og resultater

Involvering har ført til et treårig prosjektet som skal bidra til at Bodøsamfunnet kan 
nå kommunens målsetninger om det gode liv i en fremtidsrettet by, basert på 
verdiene bærekraft, mindre ulikhet og mennesket i sentrum 

Tall på nettsideklikk hos Avisa Nordland og Bodø kommune + FB

Evaluering barnehager og skoler



Formålet og innovasjonsidéen

«å utvikle en samhandlingsmodell for samskaping i Bodø kommune 

som legger FNs bærekraftmål til grunn og som skal 

bidra til at Bodøsamfunnet kan nå kommunens målsetninger om det 
gode liv i en fremtidsrettet by, basert på verdiene bærekraft, mindre 
ulikhet og mennesket i sentrum (Bodø kommuneplan samfunnsdel 
2018-2030 og Handlingsplan for trivsel og gode levekår 2018-2021).»

41



Sertifisert Skravlekoppkommune 

--- er en kommune der inkludering, raushet og lett
tilgjengelige menneskemøter står i fokus. 

Skravlebenk



Hva skjer framover?













• Realisere drømmer
• Bygge kapasitet
• Kultur, kreativitet og 

byutvikling
• Bærekraft og synergier
• Nå er tiden inne…



- Informasjon 

- Kommunikasjon

- Koblinger

- Synergier 

Opplevelsen av

Bodø kommunes rolle: 

Tilrettelegge og påvirke samfunnet til en 

helsefremmende bo- og nærmiljøutvikling



- Forankre DGLB politisk og administrativt
- Konkrete vedtak

- Bruk av kalender internt
- Andre ting

- Bygge nettverk
- Forskningsprosjekt

Bli bedre på å nå ut!



..og en vennlig dytt 
for ei bærekraftig 
framtid

Samarbeid 
for gode liv..

Gøran Raade- Andersen
gr-a@bodo.kommune.no

mailto:gr-a@bodo.kommune.no

