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KOMMUNE 3.0 

 

• SAMSKAPING, INNBYGGERINVOLVERING, 

BORGERMEDVIRKNING 

 

• BORGERINNDRAGELSE, AKTIVT TREKKE INN BORGERE 

I LØSNINGEN AV EGNE OG FELLES PROBLEMER 

 

• KOMMUNEINNDRAGELSE, BORGERNE TAR ANSVARET, 

KOMMUNEN STØTTER 





KORT OM BAKGRUNN -  FRA POLITIKKEN 

• Med utgangspunkt i samarbeidsavtalen mellom 

Arbeiderpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet 

og Miljøpartiet De Grønne samt i bystyrets budsjettvedtak i 

2015, gjennomføres det et demokratiprosjekt i Bodø 

kommune.  

 

• «Partene er enige om at kommunens innbyggere skal 

involveres og inviteres for et tettere samarbeid og god 

service. Som et ledd i dette vurderes opprettelsen av en 

ByLab – en lett tilgjengelig filial av plankontoret der 

innbyggere kan sette seg inn i og komme med gode innspill 

til kommunens planprosesser». 

 

• Et oppdrag til kommunes administrasjon 

http://politikk.bodo.kommune.no/demokratiprosjektet/category10097.html 

 

 

http://politikk.bodo.kommune.no/getfile.php/Enheter/Politisk sekretariat/Demokratiprosjektet/Bystyret 09.12.2015.pdf
http://politikk.bodo.kommune.no/getfile.php/Enheter/Politisk sekretariat/Demokratiprosjektet/Bystyret 09.12.2015.pdf
http://politikk.bodo.kommune.no/demokratiprosjektet/category10097.html


 

- FRA RÅDMANNEN 

Rådhusprosjektet 
Vår nye arbeidsform – samskaping 

Februar 2016 



Fra visjon, eller samarbeidserklæringen 

til praksis  

 

– Bylab 

– Demokratiprosjektet 

– Nytt rådhus 

– SMART 

– Samfunnsplan 

– Rensåsparken – tilverksmodellen 

– Lytring 

– Prosjekt kommunikasjonsstrategi – medvirkning 

 

– Fellestrekk, nevnte prosjekter skal bidra til demokratiutvikling 

 

– Hva med borgerne – stiller de? 

 

 

 

 

 



BYLAB 

- EGET AREAL I BLIOTEKET 



DEMOKRATIPROSJEKTET 

• Oppstart av demokratiprosjektet – politisk styrt 

 

• Et seminar om demokrati, åpenhet og ytringsfrihet, dette 

markerer starten på demokratiprosjektet. 

 

• Demokratiprosjektet skal bidra til at Bodø blir en enda mer 

åpen kommune, hvor alle har mulighet til å ta del i de valg 

som tas i kommunen. Det er et mål å oppnå tettere dialog 

med innbyggere, næringsliv, organisasjoner og frivillige. 

 

• Seminar om demokrati, åpenhet og ytringsfrihet holdes på 

SAS Radisson Bodø den 12. april 2016. Deltakere er 

bystyret, kommuneadministrasjonen, fagforeningene, 

hovedverneombudene, de kommunale foretakene, ledere av 

de politiske rådene og kommunedelsutvalgene, 

dialogforum, kommunens kommunikasjonsavdeling og 

media. Forøvrig er møtet åpent for tilhørere. 



Satsingsområder – smart kriterier 





LYTRING – Bodø, en partner 
Formål: å skape debatt 

 



Kommuneansatte får oppleve intern 

medvirkning x 2  
 «Rensåsen folkepark» som case 



Behov ut fra workshopene:  

 

Utvikling av intern håndbok 

for medvirkning 

 

Formål: kunnskap om god  

medvirkning 



«Medvirkningsstigen» 

VI SKAL OPP 



 

 

Planlegge bedre for å bli en mer 

menneskevennlig kommune 

 

 

 



En erkjennelse - Byens eksperter 

Stiller borgerne opp? 

 

Hvordan bidrar vi til engasjement? 

- Intern bevisstgjøring 

- Kompetanseheving 

- Kommunikasjonsstrategi, skape 

interesse 



 

NY BY – NY FLYPLASS 

STORE PLANLEGGINGSOPPGAVER 



 

 

Vi jobber hardt med samskaping for en 
 

«Attraktiv hovedstad i nord» 
Norges mest attraktive by 2016 

 

 
 

 

Takk for oppmerksomheten! 


