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Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse
- Oppdatert prosjektbeskrivelse oktober 2017
Tittel: Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse
Bakgrunn: Bodø er i sterk utvikling og vekst, og jobber ut fra visjonen «Bodø 2030- attraktiv hovedstad i
Nord». Økt satsing på folkehelse er godt forankret i dette arbeidet og mye ligger til rette for at
kommunen skal bli et enda bedre sted å leve og bo.
Problemstilling: Hvordan oppnå bedre kunnskap om hvilke kvaliteter i nærmiljø og lokalsamfunn som
fremmer befolkningens helse og trivsel?
Mål: Utvikle medvirkningsmodell(er) som skal benyttes i kommunens plan- og styringssystem
Delmål:

 Mobilisere befolkningen til deltakelse og medvirkning, ideskaping, og behovsvurderinger.
 Prøve ut modell(er) for medvirkning
 Oppnå bedre kunnskap om hvilke kvaliteter i nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer
befolkningens helse og trivsel, herunder hvilke kvaliteter som kan bidra til økt integrering
og utjevning av fysisk og sosial aktivitet
 Økt kunnskap internt i Bodø kommune om viktigheten av medvirkning
 Økt bruk av gode metoder for medvirkning internt i Bodø kommune
Målgrupper: Bodøs befolkning.
Gjennomførte tiltak i 2017:

-

-

-

Gjennom prosjektet «Rensåsen folkepark» ble det laget en inspirasjonsvideo som ble
lansert på Facebook, kommunens nettside, to lokalaviser, og som kinoreklame i to uker,
hvor publikum bes besvare to spørsmål: 1) Hva er Rensåsparken for deg i dag?, og 2)
Hvordan kan Rensåsparken bli bedre for deg i fremtiden? De ca 100 innspillene som kom
ble sendt på E- post og på kommunens Facebook side.
Ekstern aktør (ÅF Engineering) ble leid inn for å utvikle en Bodø- modell for medvirkning.
To workshops med kommunale planleggere konkluderte med at behovet ikke lå på
utvikling av egen modell for medvirkning. Kommunen hadde heller behov for utvikling av
intern håndbok for medvirkning.
Tilverks- veilederen, tilnærming og verktøy for meningsfull medvirkning er derfor under
utarbeidelse og ferdigstilles i løpet av november 2017. Målet med veilederen som skal
politisk forankres og spres ut til alle avdelinger og sektorer er å;
o Gi grunnlag for felles forståelse av hva medvirkning er
o Beskrive hvordan planlegge en medvirkningsprosess
o Gi nyttige tips og triks for vellykket gjennomføring

Samarbeidspartnere: ÅF Engineering, planleggere internt i kommunen, representant for
Parkenfestivalen.
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