Kommunikasjonsstrategi for en ny, felles kommune
Fet, Skedsmo og Sørum
2017-2020

- Det er også viktig å informere om at «det er ikke er noe å informere om»
(Ølen og Vindafjord 2004)
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1. Innledning
God, tydelig og fortløpende kommunikasjon om bygging av ny kommune skaper trygghet for både
innbyggere og kommunens ansatte. Det er viktig å sikre at kommunikasjonen flyter godt mellom
innbyggerne og kommunen. Kommunikasjonsstrategien skal bidra til å sikre at vi gjennom hele
prosessen frem til etableringen av en ny kommune, gir de ulike målgruppene nødvendig informasjon
og legger til rette for en god dialog. Kommunikasjonsstrategien skal understøtte etablering av vår
nye kommune. Strategien er et levende dokument som kan justeres og oppdateres frem til ny
kommune er etablert. Dette gjelder spesielt organiseringen av informasjonsarbeidet og tiltakene,
som vil være den viktigste del av arbeidet fremover.

2. Bakgrunn
Stortinget vedtok 8. juni 2017 at Fet, Skedsmo og Sørum skal slås sammen til én kommune. Vår
nye kommune skal være i drift fra 1. januar 2020.

3. Mandat
Rådmennene i Fet, Skedsmo og Sørum har 23. juni 2017 bestemt at det skal utarbeides en
kommunikasjonsstrategi som skal behandles i fellesnemnda. Kommunikasjonsrådgiverne i de tre
kommunene er ansvarlig for dette arbeidet.

4. Fokusområder for kommunikasjon
Bygging av en ny kommune, med utgangspunkt i tre kommuner, er en omfattende prosess med
mange målgrupper og interessenter. Overordnet er det viktig at all kommunikasjon utformes og
formidles på en enkel og forståelig måte ut i fra hva de ulike målgruppene er opptatt av og hvilke
kanaler de befinner seg på. Dette er beskrevet i pkt. «7.1 Om målgruppene».
De ulike fasene på veien mot sammenslåingen vil sette premisser for hva som skal kommuniseres,
til hvem og med hvilken frekvens. Et grunnleggende prinsipp for kommunikasjonsarbeidet må likevel
være jevnlig kommunikasjon med færre budskap, enn mye kommunikasjon kun ved større
milepæler. Ved hyppig kommunikasjon vil temaet holdes på dagorden, og med færre budskap vil det
være lettere å nå ut til de brede målgruppene.
Når tre store organisasjoner skal bli til én, vil internkommunikasjon være svært viktig. Prosessen
med overgang fra tre til en ny, felles kommune vil berøre alle ansatte, spesielt på de områdene der
fagmiljøer slåes sammen.
Det er også viktig å gjennomføre tiltak som skaper en felles lagfølelse. Det må unngås en oss og
dem holdning. I alt arbeid og beslutninger som gjennomføres, må det stimuleres til å tenke hvordan
de andre faggruppene/virksomhetene kan inviteres til et faglig samarbeid og sosiale møtepunkter.
Oppsummert vil informasjonsbehovet være stort. En toppstyrt organisering av all kommunikasjon vil
fort føre til at det oppstår et informasjonsvakuum. Å ha et samspill med linjeorganisasjonen, til å
holde den daglige dialogen med ansatte og brukere, ansees som et svært viktig alternativ til den
mer toppstyrte kommunikasjonen.
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5. Overordnede mål for kommunikasjonsarbeidet
Vårt kommunikasjonsarbeid ovenfor målgruppene bidrar til at:




De er informert, har forståelse og tillit til prosessen med etablering av vår nye kommune.
De opplever en felles tilhørighet og kultur til vår nye kommune.
De opplever at demokratiske prinsipper blir ivaretatt med hensyn til åpenhet, innsyn og
demokratisk medvirkning.

Dette gjør vi gjennom å:


Gi relevant, hyppig og forståelig informasjon til de ulike målgruppene
o

o
o
o
o
o
o



Alle målgrupper opplever tilstrekkelig innsikt i prosessene underveis. Informasjon,
kommunikasjon og dialog fører til at målgruppene opplever at de har kunnskap om
det fremtidige tjenestetilbudet i den nye kommunen.
Innhold formidles med et klart språk og tilpasset den enkelte målgruppe.
Innholdet er så konkret som mulig – hva har dette å si for meg i hverdagen?
Informasjonen gis koordinert til de ulike målgruppene gjennom felles kanaler.
Målgruppene har arenaer for å ytre seg og vi legger til rette for dialog.
God intern kommunikasjon er avgjørende i prosessen og for god ekstern
kommunikasjon.
For å dokumentere at vi lykkes med dette, er det avgjørende med effektmåling og
evaluering.

Bruke kraften i hele organisasjonen i kommunikasjonsarbeidet
Erfaringer fra andre kommuner viser at kommunikasjonsarbeid er krevende og omfanget fort
kan undervurderes. Behov for informasjon er stort. Om all kommunikasjon skal toppstyres, vil
det være risiko for at det oppstår et informasjonsvakum. Derfor bruker vi også ressursene i
hele organisasjonen i kommunikasjonsarbeidet for å nå ut til alle.
o
o

o
o
o

Organisasjonen tenker informasjon og kommunikasjon på et tidlig tidspunkt.
En tydelig ledelse av kommunikasjonsarbeidet med dedikerte og tilstrekkelige
ressurser internt og eksternt koordinerer arbeidet, samt at vi viderefører vi prinsippet
om informasjonsansvaret som allerede ligger i virksomhetene i de tre kommunene.
Delprosjektene (ref kap. 9) får et ekstra informasjonsansvar.
Delprosjektene utarbeider kommunikasjonsplaner og gjennomføre tiltak, basert på
overordnet kommunikasjonsstrategi.
Delprosjektene utarbeider relevante budskap som er viktige for å lykkes med
informasjonsarbeidet. Delprosjektene skal tilpasse informasjonen til de ulike
målgruppene. Delprosjektene må fortløpende vurdere hva de skal informere om, til
hvem og når.
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Vi bruker felles kanaler og går bredt ut med budskapet
o
o
o
o
o

Vi bygger vår kommunikasjon på en flekanalsstrategi. På den måten når vi ut til
målguppene på de kanalene de bruker i hverdagen.
Bruk av felles kommunikasjonskanaler signaliserer én felles organisasjon og gir lik
tilgang til informasjon.
Bruke både nye og etablerte kanaler tilpasset målgruppene internt og eksternt.
Vi etterstreber også dialog og møte ansikt-til-ansikt ved kompliserte/vanskelige budskap.
Invitere til samarbeid med lokalmedier, slik at informasjon også blir formidlet av
uavhengige medier.

6. Visjon og overordnet budskap
Et overordnet budskap vil bidra til en tydeligere forståelse av hva vi ønsker å oppnå. Grunntonen i
vår kommunikasjon er positiv, uten at det betyr at budskap skal males rosenrødt. Det skal være rom
for meningsutveksling og uenighet, men at vi i hovedsak velger å fremsnakke byggingen av ny
kommune, kan gi oss medvind i det videre arbeidet:
Dette er vår historie:









Stortinget har gitt oss i oppdrag å slå sammen Fet, Skedsmo og Sørum. Dette er et ansvar vi
tar og er i gang med.
Den nye kommunen vil bestå av 85.000 innbyggere og gjøre oss til en av de største
kommunene i Norge.
Å bygge noe større, krever et godt og solid fundament. I byggingen henter og utnytter vi det
beste fra hver kommune.
For at den nye kommunen skal reise seg, krever det en solid innsats og samarbeid fra alle
parter. Alt fra innbyggere og frivillige som ønsker nye naboer velkommen, til ansatte og
folkevalgte som gir alt for å skape noe enda bedre enn vi har i dag.
Vi har tro på at en større kommune vil gjøre det bedre når vi møter fremtiden. Med en felles,
ny kommune vil vi være ressurssterke. Vi får en tydeligere stemme mot nasjonale
myndigheter og skaper et mer helhetlig samfunn når vi kan se behovet under ett.
Vi skal bygge sterkere fagmiljøer for å sikre bedre kvalitet i tjenestene. Selv om vi blir større,
vil vi fortsatt bevare og videreutvikle tjenester der folk bor og skape gode og trygge bomiljøer
med gode oppvekstsvilkår.
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7. Målgrupper
Eksterne:







Innbyggere
o Barn og unge
o Familier
o Eldre
Næringsliv
Frivillige organisasjoner
Regionale myndigheter
Media

Interne:






Ansatte
Tillitsvalgte
Verneombud
Ledere
Politikere

7.1 Om målgruppene
Innbyggere
Innbyggerne er en sammensatt målgruppe og må videre deles opp i alder/livssituasjon. Et felles
kjennetegn er behov for kunnskap om den nye kommunen, spesielt om tjenestetilbudet og "hva
betyr dette for meg?". Innbyggerne er opptatt av nærhet til sitt lokalsamfunn som er i endring og
sentralisering. Tvang kan skape motstand.
Næringsliv
Opptatt av spørsmål om rammebetingelser, forutsigbarhet, nye muligheter. Opptatt av lokalsamfunn
i endring og sentraliseringseffekt.
Frivillige organisasjoner
Opptatt av nye muligheter og opprettholde tilbud i nærområdet. Opptatt av lokalsamfunn i endring og
sentraliseringseffekt.
Regionale myndigheter
Følger prosessen tett, opptatt av gevinstrealisering og erfaringer rundt arbeidet.
Media
En uavhengig kanal for formidling av informasjon om den nye kommunen, med behov for innsyn i
prosessene. Tidlig informasjon gir mindre spekulasjon.
Ansatte
Opptatt av sin egen jobb og ny arbeidshverdag.
Tillitsvalgte
Tillitsvalgte ønsker ryddige prosesser, tidlig informasjon og medvirkning.
Ledere
Som ansatte og tillitsvalgte. I byggingen av den nye kommunen er de også viktige
informasjonsbærere til ansatte og innbyggere.
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Politikere
Politikerne er beslutningstakere, bærere av argumenter og informasjon.

8. Kanaler
For å sikre lik informasjon til målgruppene skal det opprettes felles informasjonskanaler. Dette
gjelder blant annet felles nettside, interne plattformer og trykt informasjon. Etablering av digitale
kanaler gjøres i samarbeid med IKT-gruppa.
Kanal
Felles nettside for
den nye kommunen

Målgrup
pe
Alle

Felles interne
plattformer for den
nye kommunen
Media

Ansatte

Felles distribusjon av
avis
Sosiale samlinger

Alle

Info. -møter og
dialogmøter
Brosjyrer

Alle

Felles sosiale medier

Eksterne
målgrupp
er

Alle

Ansatte

Ekstern/
Intern

Funksjon

Dialog

Info

Ansvar

Bygge felles identitet og gi
retning for en ny kommune
Gi fakta: Informasjon og
bakgrunn
Faktainformasjon og
X
dialog.
Kulturbygging
Faktainformasjon og debatt

X

Kommunikasjonsgruppe

X

Kommunikasjonsgruppe
/IKT

X

Kommunikasjonsgruppe

Faktainformasjon
Kulturbygging
Kulturbygging

X

Kommunikasjonsgruppe

X

Informasjon til egne
tillitsvalgte/ansatte
Informasjon til brukere

X

Dialog og informasjon

X

Egen arbeidsgruppe
X
X
X

Kommunikasjonsgruppe
/IKT

Beskrivelser av felles kanaler
Interne


Felles interne kommunikasjonskanal
Det skal utvikles felles kanaler for kommunikasjon med og mellom ansatte. En felles
plattform vil gi alle ansatte tilgang til den samme informasjonen. Det vil signalisere at vi er én
felles organisasjon. Den skal fokusere på hva som er nytt i prosessen og bidra til å bygge en
felles identitet og kultur.
For å ivareta det interne behovet for kommunikasjon og informasjon vil det være behov for å
etablere tre ulike kanaler:
o Informasjon, kommunikasjon og dialog som involverer alle ansatte (eks sosiale
medier, nyhetsbrev ved viktige hendelser)
o Beskrivelse av rutiner og prosesser (for eksempel intranett)
o Arenaer for samhandling (felles plattform for samarbeid om dokumenter,
arbeidsoppgaver, prosjektstyring og involvering)

Utvikling vil skje i samarbeid med kommunenes IKT ressurser.
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Eksterne


Felles nettside
Det skal utvikles en felles nettside for de tre kommunene, med domenenavn som gjenspeiler
navnet på den nye kommunen. Denne nettsiden er avgrenset til prosessen. På denne måten
sikrer vi at alle målgrupper får tilgang til den samme informasjonen. Det vil dessuten være
ressurseffektivt å vedlikeholde.

En felles nettside vil signalisere én felles organisasjon. De tre kommunene har en tydelig
henvisning til felles side fra sine egne kanaler.
Nettsiden skal ha en omdømmebyggende funksjon og skal være med på å bygge en felles
opplevelse av den nye kommunen. For å skape interesse for prosessen med å bygge en ny
kommune, må nettsiden ha aktuelle artikler om arbeidet utformet etter journalistiske og
kommunikasjonsfaglige prinsipper. Det skal også være enkelt å finne bakgrunnsmateriale,
som for eksempel møtekalender, referater og saker som er behandlet i fellesnemda.
Det bør også være mulig å bli varslet om nye artikler og reportasjer. På den måten sikrer vi
at de som er spesielt interessert får beskjed umiddelbart når ny informasjon legges ut.
Nettsiden bør også ha mulighet for nyhetsbrev som oppsummerer de viktigste hendelsene
innenfor de forskjellige fagområder.
Det etableres en felles innsynsløsning for å sikre at alle har tilgang til saksdokumenter.
Nettsiden skal testes mot brukere, både med tanke på brukervennlighet og innhold.


Etablere felles plattformer på sosiale medier
Det etableres felles side på sosiale medier med navn som gjenspeiler navnet på den nye
kommunen. Bruk av sosiale medier vil ha to formål; dialog med målgruppene og fortløpende
informasjon.



Fellesdistribusjon av informasjonsavis
En fulldistribuert papiravis blir en kanal for å gi informasjon om prosessen og drive
kulturbygging.
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9. Roller, ansvar og organisering
Fellesnemnda
Fellesnemnda er overordnet politisk organ for prosessen med bygging av ny kommune.
Fellesnemnda beslutter hovedbudskap, som formidles via egne kanaler og media. Dette gjøres av
kommunikasjonsgruppa i samarbeid med de tre ordførerne under hvert møte.
Folkevalgte
Folkevalgte kommer i kraft av sine tillitsverv ofte i dialog med innbyggere. Det gjør at de folkevalgte
vil være en kanal til innbyggere og næringsliv for ny kommune. Det er derfor viktig å sikre at de
folkevalgte har god kunnskap om prosessen og hva som til enhver tid skjer.
Administrativt ansvar
Prosjektleder har det overordnede kommunikasjonsansvaret og koordinerer informasjonen mellom
delprosjektene.
Ledere
Internkommunikasjon er et lederansvar. Ledere på alle nivåer har ansvar for å bidra til at ansatte har
tilgang til og får nødvendig informasjon. Ledere på alle nivåer skal ha kompetanse eller gis bistand
til å utøve dette ansvaret. Informasjon som først og fremst angår ansatte skal alltid kommuniseres
internt før det går ut i eksterne kanaler.
Kommunikasjonsgruppa
Kommunikasjonsgruppa ledes av Christian Wangberg fra Sørum kommune.
Kommunikasjonsgruppa har ansvar for å revidere kommunikasjonsstrategi og utføre tiltak
fortløpende:


Iverksetter tiltak i henhold til kommunikasjonsstrategien.



Gir kommunikasjonsfaglige råd til organisasjonen.



Hovedansvar for gjennomføring av eksternkommunikasjon.



Gir opplæring og veiledning til informasjonsansvarlige i delprosjektene.



Vurderer og koordinerer informasjon som skal distribueres som massekommunikasjon.

Ansatte
Ansatte har ansvar for å holde seg orientert å bruke den nye kommunens kanaler.
Tilitsvalgte
Tillitsvalgte/vernetjenesten spiller en viktig rolle mot ansatte i alle tre. Her er det regel- og avtaleverk
som setter rammer for formell medvirkning, involvering og kommunikasjon. Det forhindre ikke at
tillittsmannapparatet kan involveres å ta aktivt del utover det avtaleverket sier.
Delprosjekter og virksomheter
I prosessen med bygging av ny kommune vil det etableres flere delprosjekter. Hvert delprosjekt kan
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bestå av flere underprosjekter eller arbeidsgrupper.
Hvert delprosjekt skal utpeke en informasjonsansvarlig og utarbeide en informasjonsplan.
Informasjonsplanen skal utarbeides i tråd med den overordnede kommunikasjonsstrategien.
Informasjonsplanen skal kartlegge målgruppene og tiltak overfor disse. Mulighet for dialog skal
prioriteres. Eksempler kan være brukere av tjenestene, pårørende, ulike foreldregrupper,
interesseorganisasjoner med mer.
På denne måten videreføres prinsippet om informasjonsansvar, at de som kjenner saken vil være
de beste til å identifisere målgrupper og viktige hovedbudskap.
Samspill mellom de ulike gruppene
Når delprosjektene utarbeider saker som skal behandles av fellesnemnda, skal det i saksfremlegget
også foreslås informasjonstiltak, som følge av saken. Delprosjektene må utforme hovedbudskap og
ønsket effekt, målgrupper og kanalvalg. Ved behov kan kommunikasjonsgruppa kontaktes.
Etter at vedtak er fattet i fellesnemnda iverksettes informasjonstiltak. Som beskrevet i de foregående
avsnitt, vil kommunikasjonsgruppa fokusere på de større målgruppene, og delprosjektene mot
spesifikke målgrupper. På denne måten vil viktige budskap repeteres gjennom ulike kanaler. Dette
er i tråd med kapittel 6.1, strategier for å nå målene.
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10. Tiltak og gjennomføring

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tiltak

nov.17

des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov.18 des.18 jan.19 feb.19 mar.19 apr.19 mai.19 jun.19 jul.19 aug.19 sep.19 okt.19 nov.19 des.19 jan.20

Informasjon fra fellesnemda
Produksjon film/video
Presseorienteringer
Streaming av møter
Informasjon og dialogmøter med ansatte
Gjennomføre innbyggerundersøke
Utforme mal for kommunikasjonsplan
Gjennomføre opplæring arbeidsgrupper
Kommunikasjonsrådgivning opplæring (kurs)
Læring av andre kommuner
Kartlegge interne kanaler
Etablere felles redaksjon
Etablere samarbeid med media
Utvikle intranett
Digital sosial/samhandlingsplattform
Etablere felles Facebookside
Etablere felles YouTube kanal
Henvisning fra kommunenes egne nettsider
Henvisnig fra ommunenes egne FB sider
Felles BUKS-møter*
Tiltak mot skoler/skoleungdom*
Felles avis som fulldistribueres*
Nyhetsbrev*
Brosjyrer*
Rådgivende mediehåndtering
Annonsering*
Markedsmateriell*
Kulturbyggingstiltak*
Utarbeide k-strategi for ny kommune
Utarbeide visuell profil for ny kommune
Språk tilpasset minioriteter

15.nov

20.des 17.jan 07.feb 14.mar 18.apr 16.mai 06.jun

29.aug 19.aug 17.okt 14.nov 05.des

* = Tidspunkt er ikke bestemt, må koordineres mot milepæler i hovedprosjekt i byggingen av vår nye kommune.
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Gjennomføring

Aktivitet

Målgruppe

Mål

Beskrivelse

Ansvarlig

Etter hver møte

Informasjon fra fellesnemnda

Alle

Gi fortløpende
informasjon om
prosessen.

Kommunikasjonsgruppa produserer etter hvert
møte informasjon til ulike kanaler.
Det skal produseres en artikkel for felles nettside og
en sak for felles intranett. Kommunene bruker
eksisterende kanaler for å peke inn på felles
nettside. Alt innhold skal være klart og publisert
samme dag på felles kanaler.

Tekst eksternt:
Samme
Roger Wangberg møtedag

Gi fortløpende
informasjon om
prosessen.

Kommunikasjonsgruppa produserer etter hvert
møte video. Alt innhold skal være klart og publisert
samme dag på felles kanaler.

Video/foto:
Kjell Arne
Jørgensen

1

Etter hvert møte

Produksjon film/video

Alle

Frist

Utført

Tekst internt:
Stig Ervland

Samme
møtedag

2
Intervjuer:
Christian
Wangberg
Etter hvert møte

Presseorienteringer

Under hvert møte

Media

Gi muntlig eller skriftlige
orienteringer direkte til
media

Gi muntlig eller skriftlige orienteringer direkte til
media

Fellesnemda

Streaming av møter og andre infotiltak Alle

Brukes for å nå ut til flest
mulig utenfor salen

Brukes for å nå ut til flest mulig utenfor salen

IKT

Etter hvert møte

Informasjon- og dialogmøter

Ansatte

Komme i dialog ansatte

Rådmenn inviterer til åpne fellesmøter som rutine
etter hvert møte i fellesnemda. Mulighet for å
streame/lagre møtene internt.

Rådmenn

2017 og 2018

Innbygger- og
næringslivsundersøkelse om en ny
kommune

Innbyggere og
ansatte

Nullpunktsanalyse for å gi
relevant informasjon til
målguppene Oppfølging
senere for å måle effekt.

Avdekke hvilken informasjon som er ønskelig om
prosessen og sammenslåingen, og i hvilke kanaler
som bør brukes. Spørreundersøkelsen vil også
berøre temaet kulturbygging.

2017/2018

Utforme mal for en
kommunikasjonsplan med hovedvekt
på tiltak

Delprosjekt

Utvikle verktøy for
delprosjekt som sikrer
informasjonsbevissthet
og lik gjennomføring.

Basert på overordnet kommunikasjonsstrategi,
lages det en veileder og mal for
kommunikasjonsplan til bruk for delprosjektene.

Kgruppe

2017/2018

Gjennomføre opplæring

Delprosjekt

Skolere delprosjekt som
sikrer
informasjonsbevissthet
og lik gjennomføring.

Bistå delprosjektene i arbeidet med gjennomføring
av kommunikasjonsplan

Kgruppe

2018

Rådgivning mediehåndtering og

Ledere

Gi ledere og andre
Gi ledere og andre involverte noen verktøy for å
involverte verktøy for å
kunne håndtere media og for å ivareta
kunne håndtere media og informasjonsansvaret
for å ivareta
informasjonsansvaret

Kgruppe

Alle tre kommunene

Ha oversikt over alle
tilgjengelige kanaler

Ha oversikt over alle tilgjengelige kanaler for å nå ut
til alle ansatte

Kgruppe

Klar og tydelig
kommunikasjonsledelse

Det daglige kommunikasjonsarbeidet ledes og
koordineres av kommunikasjonsgruppa. Gruppa
ledes av Christian Wangberg i Sørum kommune.

Kgruppe

3

4

5

6

7

8

kommunikasjonsrådgivning

9

10
11

2017

Kartlegge andre interne kanaler

2017

Etablere en felles redaksjon
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Det er avgjørende at de gis mandat til å bruke
ressurser internt og eksternt.
2017

Etablere samarbeid med media

Alle

Nå ut til flest mulig,
belyse tema på flere
måter

Dialog med aktuelle medier for å identifisere behov
og ønsker for å sikre en bredest mulig dekning av
arbeidet med en ny kommune.

2017

Læring av andre kommuner

Kommunikasjonsgru
ppa

Unngå fallgruver og sikre
effektivt arbeid

Få tips og råd for et velykket
kommunikasjonsarbeid. Lære av andre kommuner
som ligger foran oss i løypa

Kgruppe

2018

Etablere/utvikle
intranett for

Ansatte /

Felles
samhandlingsplattform

Landingssted for all informasjon om ny kommune

IKT

Digital/sosial samhandlingsplattform

Ansatte /

Mulighet for dialogbasert
internkommunikasjon

Gi dagsaktuell informasjon og mulighet til spørsmål
og dialog

IKT

12

13

14

15

2018

folkevalgte

folkevalgte
2017

Etablere en felles Facebookside

Alle

Nå ut til folk i kanaler de
Felles Facebookside med nyhetsoppdateringer og
befinner seg, mulighet for mulighet for dialog. Alt innhold skal henvises til
dialog
felles nettside.

Kgruppe

2017

Etablere youtube kanal

Alle

Nå ut til folk i kanaler de
befinner seg

Videoer fra fellesnemda og video underveis legges
på egen YouTubekanal-

Kgruppe

2017

Kommunenes egne nettsider

Brukere av siden

Tydeliggjøring hvor
informasjon ligger,
signalisere én ny
kommune

De tre kommunene etablerer en tydelig henvisning
fra dagens nettsider til vår nye kommunes nettside.

Kgruppe

2017

Kommunenes egne Facebooksider

Brukere av siden

Tydeliggjøring hvor
informasjon ligger,
signalisere én ny
kommune

De tre kommunene etablerer en tydelig henvisning
fra dagens FB-sider til vår nye kommunes nettside.

Kgruppe

2017

Felles BUKS-møter

Barn/unge

Kulturbygging blant unge

Gjennomføre felles kommunestyremøter. BUKS
gjennomfører tiltak for å involvere barn og unge.

BUKS

2018

Tiltak mot skolene/skoleungdom

Barn og unge

Kulturbygging blant unge

Involvere barn og unge i arbeidet med ny kommune.
Sees i sammenheng med pkt 20. Involvere barn og
unge i arbeidet med ny kommune

BUKS

2018

Felles avis som fulldistribueres

Innbyggere og
næringsliv

Kulturbygging, nå bredt ut Felles avis som distribueres til alle husstander i de
til innbyggere
tre kommunene med informasjon om arbeidet med
å bygge en ny kommune, bli kjent med ulike deler
av kommunen etc.

Kgruppe

2018

Nyhetsbrev

Eksterne og
ansatte/folkevalgte

Gi de som er mest
interessert mulighet til å
tilstrekkelig informert.

Kgruppe

2018

Brosjyrer

Aktuelle målgrupper

Nå spesifikke målgrupper Nå enkelte målgrupper mest mulig direkte med trykt
informasjon ved behov.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Sende ut nyhetsbrev ved viktige milepæler for å gi
mulighet til de som er mest interessert mulighet til å
få mest mulig informasjon.

Det enkelte delprosjekt

side 13

25
26
27

Kontinuerlig

Rågivning

Ledere

Dyktiggjøre organisasjon
på kommunikasjon

Fortløpende rådgivning ved behvov

Kgruppe

Ved behov

Annonsering

Alle

Nå bredt ut til innbyggere

Markedsføre mest mulig av det som skjer

Kgruppe

Ved behov

Markedsmateriell/

Alle

Kulturbygging

Skape bevissthet og engasjement om vår nye
kommune.

Kgruppe

Ansatte og
innbyggere

Felles kulturbygging

Et ekstern og internt mål, rettet mot innbyggere,
næringsliv og ansatte for å skape en ny kommune.
Det vil bli planlagt en rekke tiltak/arrangement der
hensikten er å bli bedre kjent på tvers av dagens
kommunegrenser. Disse tiltakene er ikke direkte
kommunikasjonstiltak, men utgjør like fullt en viktig
del av vår mot innbyggerne.»

Egen

Give aways
Kontinuerlig

Kulturbyggingstiltak

28

29

30

2019

Utarbeid K-strategi for ny kommune

Ny kommune

Felles
kommunikasjonsstrategi

At ny kommune har en K-strategi fra 1.1.2020

Kgruppe

2018 og

Utarbeide visuell profil for ny
kommune

Ny kommune

Felles visuell profil

Første fase blir felles kommunevåpen og grafiske
elementer til bruk i sammenslåingsperioden,
deretter komplett profil mot slutten av prosessen.

Kgruppe

Språk tilpasset målgrupper

Minoriteter

Inkluderende
kommunikasjon

Innhold skal kommuniseres på norsk med tanke på
integrering. Introduksjonsprogrammet har dette som
eget tema.

Ansvarlige for
introprogrammet

2019
Kontinuerlig

31

arbeidsgruppe
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