
DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR

BODØ KOMMUNE



Digitalisering setter sitt preg på mange områder i livet. Utviklingen betyr også at 
innbyggerne har større forventninger til de tjenestene som vi i Bodø kommune 
tilbyr. På de fleste felt kan digitale verktøy spille en viktig rolle, bl.a. slik at vi får 
mer tid til å være hos de brukerne som har behov for mer omsorg.

Det vil være viktig for oss å tilrettelegge for at innbyggerne i alle livsfaser har 
muligheter for å tilegne seg nødvendige digitale ferdigheter for å fungere godt i 
hverdagen. Ikke minst er dette viktig innenfor barnehage og skole. Digitale 
ferdigheter hos innbyggerne er også en kritisk faktor for deltakelse i demokratiske 
prosesser.

I sum innebærer den digitale tidsalderen nye forventninger, nye muligheter og nye 
utfordringer for kommunen vår. Vi ønsker å gripe muligheten til å gjøre Bodø til en 
smart by. Dette skal vi gjøre på en måte som bygger på og bevarer den tilliten vi 
har, både mellom enkeltmennesker og til kommunen. Det er en spennende tid vi 
har foran oss!

Bodø, 17. september 2018

Rolf Kåre Jensen
rådmann
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En hilsen fra rådmannen



Digitalisering er viktig for lokalsamfunnet
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Smart helse møter utfordringene med 
økende levealder, kronikere med 
komplekst sykdomsbilde og økende antall 
unge med psykiske utfordringer.

Barn og unge i Bodø kommune 
benytter digitale verktøy i stadig større 
grad, og den digitale kompetansen er 
sentral i barnehager og skoler.

Klimavennlige løsninger for 
smartere energibruk og transport 
involverer stadig oftere bruk av avanserte 
digitale løsninger.

Medvirkning og informasjon med 
digitale løsninger legger til rette for  en 
forbedret innbyggerdialog.

Smart by betyr at vi løser byens 
oppgaver med gode digitale løsninger.



Digitaliseringsstrategi for Bodø kommune
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Mennesket i sentrum
Smart og grønn
Motor i nord

Samskaping

Livsfaser

Folkehelse og mangfold

Bærekraftig byutvikling

Kulturby

Kompetanse og innovasjon

Vekstkraft og regional utvikling

Sikkerhet og beredskap

Hovedmål og satsningsområder i 
kommuneplanens samfunnsdel

Hovedmål for digitalisering

Forenklet 
innbyggerdialog

Medarbeidere med 
digital kompetanse

Digitalt støttet 
tjenesteproduksjon
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<Illustrasjonsbilde>
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HOVEDMÅL 1

Enklere innbyggerdialog
Målet til en smart by og kommune er å forbedre livskvaliteten 
til innbyggerne gjennom teknologi. Men det dreier seg også om 
endring gjennom medvirkning.
Framtidas Bodø skapes i samarbeid mellom kommune, 
innbyggere, næringsliv, institusjoner og frivillige. Innbyggerne 
involveres, slik at behov og ønsker synliggjøres. På den måten 
sørger vi for å utløse kreativitet, engasjement og 
fellesskapsfølelse.

Vi:
• nyttiggjør oss innspill fra publikum for å gjøre Bodø til en god 

kommune å bo i 

• forenkler innbyggernes hverdag ved å tilby moderne digitale 
løsninger 

• skaper nye samarbeidsformer som gir engasjement, nye 
tjenester, utvikling og bedre velferd
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<Illustrasjonsbilde>
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HOVEDMÅL 2

Medarbeidere med digital 
kompetanse
Alle medarbeidere har tilgang til gode digitale verktøy og 
informasjon som er relevant for sin arbeidssituasjon. Slik 
utfører vi arbeidet effektivt og med høy kvalitet. Personvern og 
informasjonssikkerhet ivaretas på en god måte. 
Fleksible arbeidsformer bidrar til å styrke kommunen som en 
moderne kompetanseorganisasjon. Kommunens medarbeidere 
gjør arbeidet hvor som helst, når som helst. 

Vi:
• tar ansvar for egen utvikling av digital kompetanse

• bruker digital kompetanse i det daglige arbeidet
• utnytter mulighetene for digital samhandling
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<Illustrasjonsbilde>
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HOVEDMÅL 3

Digitalt støttet tjenesteproduksjon
Digitale løsninger bidrar til at kommunens tjenester utvikles og 
gjennomføres rasjonelt, sikkert og effektivt.
Vi tar i bruk nye teknologiske løsninger der medvirkning og 
holdningsendring står sentralt. 

Vi:
• lager gode løsninger for innbyggerne ved å sette deres behov 

i sentrum
• analyserer og forbedrer tjenesteproduksjonen ved 

robotisering og automatisering
• utforsker mulighetene i kunstig intelligens og Big Data, som 

er analyse av store datamengder



DIGITALISERINGSPRINSIPPER FOR

BODØ KOMMUNE
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DIGITALISERINGSPRINSIPPER

• Alle digitaliseringsløp setter brukeren i sentrum 

• Kommunens innbyggere opplever en tilgjengelig, 
helhetlig, brukervennlig og sikker digital opplevelse

• Dette oppnår kommunen med en felles, effektiv, 
standardisert og integrert verktøykasse for 
kommunens ansatte
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DIGITALISERINGSPRINSIPPER

• Bodø kommune eier sine data i henhold til nasjonale 
føringer

• Bodø kommunes data:

• brukes som et beslutningsunderlag for kommunens politikere 
og administrasjon

• tilgjengelig gjøres innenfor spesifiserte rammer for 
offentligheten

• utnyttes som forretningsområde der det er hensiktsmessig

• Digitaliseringsløpene synliggjør alltid hvilken type 
gevinst kommunen vil få og hvordan den skal 
realiseres

• Innovative anskaffelser og tett leverandørsamarbeid er 
førende for kommunens digitaliseringsarbeid
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