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Bakgrunn
• Invitasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i mai 2021:

Departementet ønsker å synliggjøre kommuner som arbeider særlig godt med å utvikle sitt lokaldemokrati, og som tar i bruk modeller
som andre kommuner kan la seg inspirere og lære av.

• Deltakere: Bergen, Bodø, Sunnfjord, Gjøvik, Lørenskog, Suldal og Vadsø kommuner.

• Leveranser til prosjektet:

- Arrangere seminar/ møte for å utveksle erfaringer med de andre foregangskommunene underveis

- Bidra til departementets forskerbaserte evaluering av prosjektet

- Stille seg til disposisjon for kommuner som ønsker å lære om vår lokaldemokratimodell, lokaldemokratitiltak og erfaringer

- Delta på lokaldemokratikonferansen med å formidle erfaringer med lokaldemokratimodellen I egen kommune

• Oppstartsseminar med deltakerkommunene 25. mars. 

• Formål:

Medvirkningsordningene og tiltakene som kommunene videreutvikler i regi av programmet, skal bidra til at innbyggere opplever å ha 

mulighet til å delta med sine synspunkter og erfaringer inn mot beslutninger som til slutt skal tas av folkevalgte organer. Derfor er det 

viktig at deltakelsesformer og tiltak som involverer innbyggere kobles til den politiske organiseringen og beslutningsprosessene.



Vår lokaldemokratimodell

•Bodø kommune har lange tradisjoner for merdemokrati- og nærdemokratiløsninger:

•Nærdemokratiordninger siden 70-tallet

• Fem kommunedelsutvalg

• Fem kommunale råd (medvirkningsråd)

• Bodø Ungdomsråd - 20 år i 2021

• Alle er en integrert del av det politiske styringssystemet



Politisk forankring

1. Bodø bystyre vedtar å søke Kommunal- og moderniseringsdepartementet om deltakelse i 

lokaldemokratiprosjektet. 

2. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å utforme og ferdigstille Bodø kommunes søknad om 

deltakelse med særlig vekt på å utvikle lokaldemokratiet i kommunen gjennom følgende 

satsingsområder: 

a. Utvikle nye arenaer og deltakingsformer for innbyggerinvolvering og samskaping

b. Utvikle og systematisere kanaler for samhandling mellom folkevalgte og innbyggere

c. Tilrettelegge for økt innsyn i og synliggjøring av folkevalgte organers virksomhet blant 

publikum i Bodø kommune

Hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel: Bodø – mennesket  sentrum

Ett av åtte satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel : Samskaping



Hva aktualiserer prosjektet?

✓ Bare 6 av 10 bodøværinger er med på å bestemme hvem som skal styre kommunen og 
hvordan den skal styres

✓ Lokaldemokratiundersøkelsen 2021 – økende gap mellom innbyggere og politikere

✓ Hvordan engasjere nye grupper av innbyggere? 

✓ Bodø er en stor bykommune – og en stor distriktskommune. Vi må bruke ulike kanaler og ulike 
verktøy for å legge til rette for økt medvirkning.

✓ Fremtidens tjenestetilbud og offentlig innovasjon utformes gjennom samskaping – hva har vi 
lært av Bylab og Stimulab?

✓ Vi har store utviklingsprosjekt som utfordrer oss på hovedmål og satsingsområder i 
kommuneplanens samfunnsdel som prosjektet er forankret i:



Ny by - Ny flyplass
•Bodøs 100-årsprosjekt – og omstillingsprosjekt

✓ Flytte Bodø lufthavn og sikre tilgang til byutviklingsområdet

✓ Planlegge og legge til rette for ny bydel

«På folkets og 

planetens premisser»





Dette ønsker vi å oppnå med prosjektet:

1. Å skape større interesse blant innbyggerne om lokalpolitikk 

2. Å utvikle nye arenaer og deltakingsformer for medvirkning og innbyggerinvolvering

3. Finne gode løsninger for samhandling mellom folkevalgte og innbyggere

4. Å legge til rette for økt innsyn i og synliggjøring av folkevalgte organers virksomhet

5. Å øke valgdeltakelsen ved kommunestyrevalget i 2023

6. Å inspirere og bli inspirert av andre kommuner som jobber med å utvikle sitt lokaldemokrati



Prosjektorganisering

Styringsgruppe

Prosjektgruppe

Referansegruppe

• Kommunedirektørens ledergruppe

• Prosjekteier: Assisterende kommunedirektør

•Berit Skaug – politisk sekretariat

•Joacim Ekrem Johansen – politisk sekretariat

•Tord Apalvik – politisk sekretariat

•Mats Marthinussen – byutvikling

•Anne Kathrine Sølberg – organisasjonsutvikling

•Per Inge Johnsen – kommunikasjon

•Bjørn Tore Olsen – plan og samfunn

•Samfunnsutvalget



Samfunnsutvalgets rolle

• Prosjektet er politisk forankret

• Politikken utøver lokaldemokratiet – administrasjonen legger til rette for å utøve lokaldemokratiet

• Referansegruppas oppgave:

✓ Delta i drøftinger og gi innspill slik at det arbeidet som gjøres er relevant, faglig forankret og riktig prioritert i forhold til 
prosjektets mål

✓Har ikke ansvaret for prosjektets suksess eller måloppnåelse



Hva skjer videre?

•Planleggingsfase – prosjektperiode frem til 31.12.2023

•Kartlegging av nå-situasjonen 

•Møter i prosjektgruppa

•Verksted med samfunnsutvalget

• Innbyggere og organisasjoner i Bodøsamfunnet

•Avstemme problemstillinger og definere grupper av målområder 

•Definere tiltak i målområdene

•Vi må lytte til innbyggerne – hva vil de?




