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INNLEDNING 

Kommunikasjon i kommunen – hvordan og hvorfor? 
Dette dokumentet omhandler Skaun kommunes strategi for informasjon og 
kommunikasjon. Her presenteres utfordringer, mål og strategiske grep for hvordan 
kommunen skal informere og kommunisere med sine innbyggere, brukere, 
medarbeidere og andre interessenter.  

 
Kommunikasjonsstrategien skal sikre helhet og sammenheng i kommunens 
kommunikasjonsarbeid og være en del av kommunes strategiske styringsverktøy. 

Hva er informasjon og kommunikasjon? 
Begrepene informasjon og kommunikasjon brukes ofte om hverandre. En enkel måte 
å skille dem på er at kommunikasjon betegner prosessen, mens informasjon er 
produktet eller budskapet. Informasjon er det som blir formidlet når vi 
kommuniserer. 

 
Kommunikasjon kan defineres som budskapsformidling tilpasset målgruppen.  

Hva bygger vi denne strategien på? 
Strategien tar utgangspunkt i og baserer seg på kommunens visjon og lederverdier, 
langsiktige mål og kommunens utviklingsstrategi. I kommunelovens paragraf 4 slås 
det fast at kommunene skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet og dette 
prinsippet er innarbeidet i strategien. Ytringsfrihet er en av hjørnesteinene i det 
norske demokratiet, og det er en rettighet for ansatte i Skaun å uttale seg i det 
offentlige rom. 
 
Offentleglova, som ble innført i januar 2009, stiller krav til større grad av åpenhet og 
innsyn i forvaltningen. Denne strategien har som målsetting at Skaun skal være åpen 
kommune som legger til rette for deltakelse og engasjement hos sine innbyggere.  
 
Når det gjelder kommunikasjon i kriser, vises det til egen plan for dette. 
 

KOMMUNIKASJONSUTFORDRINGER 
 
Kommunens viktigste kommunikasjonsutfordringer er å: 
 

 aktivt benytte og videreutvikle valgte kommunikasjonskanaler 

 ha oppdatert og tilgjengelig informasjon om kommunen og kommunale tjenester 
og tilbud til kommunens innbyggere og andre interessenter 

 formidle informasjon og oppnådde resultater på en god måte 

 motivere til dialog og medvirkning i utvikling av kommunen 

 sørge for åpen og hensiktsmessig informasjonsflyt internt  

 sikre samhandling og klargjøre roller og ansvar 

 videreutvikle en felles identitet i organisasjonen 

 synliggjøre kommunen utad, i tråd med ny visjon 

 bruke et forståelig språk og ha en enhetlig visuell profil 

file://noskkdf1/felles/Helhetlig%20ledelse/C%20Kommuneplan/J%20Kommuneplan%202013%20-%202024/A%20Endelig%20vedtatt%20samfunnsplan%202013/Endelig%20vedtatt%20samfunnsplan%202013.docx
file://noskkdf1/felles/Helhetlig%20ledelse/A%20Lederplatform/Lederplatform%20vist%20i%20PowerPoint.pptx
file://noskkdf1/felles/Helhetlig%20ledelse/Utviklingsstrategi/Utviklingsstrategi%202013%20-%202016.pdf
file://noskkdf1/felles/felles/Plan+for+infomasjon+ved+kriser%5b1%5d.pdf
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KOMMUNIKASJONSMÅL  
 

Skaun kommune – aktiv og attraktiv  
 
Skaun kommunes informasjon og kommunikasjon skal: 
 

 Gi innsikt i og informasjon om Skaun kommune gjennom valgte kanaler 

 Bidra til god dialog med, og aktiv medvirkning fra, kommunens innbyggere 

 Sikre gode interne arbeidsprosesser og kunnskapsdeling mellom fagområdene 

 Medvirke til at kommunen fremstår som samordnet og helhetlig  
 
Vi skal være tydelige, rause og engasjerte i vår dialog med innbyggere, brukere og 
medarbeidere. 
 

MÅLGRUPPER  
 

Hvem skal vi kommunisere med? 
 Kommunens viktigste målgrupper er innbyggere, brukere og medarbeidere. 
 
I tillegg har kommunen en rekke andre målgrupper som: 

 Fylkeskommunen 

 Fylkesmannen 

 Storting 

 Departementene 

 Samarbeidskommuner og andre kommuner 

 KS 

 Lag og organisasjoner 

 Næringslivet i kommunen 

 Samarbeidspartnere i inn- og utland 

 Media 
 

PRINSIPPER FOR KOMMUNIKASJON 
 

 Aktiv kommunikasjon – kommunens kommunikasjon skal være aktiv, synlig 
og korrekt 

 Åpen kommunikasjon – kommunen skal fremme åpenhet og legge til rette for 
innsyn i kommunale saker   

 Medvirkning – kommunen skal aktivt legge til rette for medvirkning og dialog 

 Lederansvar – ledere har ansvar for at både intern og ekstern kommunikasjon 
er i tråd med strategien 

 Linjeansvar – den som har ansvaret for en tjeneste har også ansvaret for å 
informere om denne tjenesten 

 Medarbeideransvar – den enkelte medarbeider har et 
kommunikasjonsansvar overfor brukere, medarbeidere og 
samarbeidspartnere 
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ORGANISERING 
 

 Folkevalgte står helt fritt til å uttale seg om alle saker, men folkevalgte bør unngå 
offentlig å uttale seg om selve saksbehandlingen og den enkelte ansattes arbeid. 
Er de folkevalgte misfornøyde med arbeidet i administrasjonen bør dette tas opp 
internt via ordfører. 

 Ordfører uttaler seg på vegne av Skaun kommune og er kommunens juridiske 
person, i tillegg til å være folkevalgt. 

 Rådmannen uttaler seg på vegne av administrasjonen om fakta, faglige og 
skjønnsmessige vurderinger. Det blir viktig at det kommer tydelig fram hvor en 
sak eventuelt er i beslutningsprosessen og hvem som avgjør utfallet av den.  
Rådmannen kan videredelegere dette til enhetsledere og stabsmedarbeidere. 

 Enhetsledere og stabsmedarbeidere vil kunne uttale seg på vegne av rådmannen 
som følge av videredelegering. Enhetsledere og stabsansatte skal være 
oppmerksomme på beslutninger eller situasjoner som kan føre til særskilt 
kommunikasjons- og informasjonsbehov i egne ansvarsområder og aktivt 
forebygge feilkommunikasjon.  

 Enhetsledere har et ansvar for å informere om sitt område. Det gjelder både 
informasjon på grunnlag av henvendelser og aktiv informasjon både internt og 
eksternt. 

 Ansatte kan gi generelle opplysninger og faktaopplysninger om egne 
arbeidsoppgaver. Ansatte på alle nivå har et selvstendig ansvar for å holde seg 
informert om egen arbeidsplass og dele informasjon med andre. 

 Leder for servicekontoret har hovedansvar for å koordinere kommunens 
elektroniske informasjon innad og utad, og for at denne til enhver tid er 
oppdatert. 

 Servicekontoret skal gi generell informasjon rettet mot innbyggerne og har 
hovedansvar for å besvare eksterne henvendelser til kommunen. 

 

STRATEGISKE GREP 
 

De strategiske grepene er innrettet mot de fire kommunikasjonsmålene, og disse 
omfatter viktige veivalg og konkrete handlinger som skal sette Skaun i stand til å nå 
disse målene.   

1. Gi innsikt i og informasjon om Skaun kommune gjennom valgte kanaler  
 

 Etablere kommunens hjemmeside som den valgte kanal for kommunikasjon og 
være tro mot denne over tid 

 Videreutvikle hjemmesiden både utseende- og innholdsmessig, slik at den er på 
linje med landets beste hjemmesider 

 Utvikle hjemmesiden slik at inngangen til tjenestene blir enklere for innbyggere  

 Stille krav til ledere om aktiv kommunikasjon via hjemmesiden, ved at det årlig 
presenteres mellom 5 og 10 nyhetssaker fra hver enhet 

 Aktivt legge til rette for at media selv kan hente nyhetssaker fra Skaun på 
kommunens hjemmeside 
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2. Bidra til god dialog med, og aktiv medvirkning fra, kommunens innbyggere 
 

 Synliggjøre politiske prosesser på kommunens hjemmeside, ved at saker 
presenteres på en kort og lettfattelig måte 

 Gjøre kommunestyrets aktiviteter mer tilgjengelig for innbyggerne, ved at 
møtene legges ut elektronisk på kommunens hjemmeside 

 Innføre dialogbaserte verktøy som chat og aktiv meldetjeneste på 
hjemmesiden 

 Videreutvikle dialogarenaer mellom brukere, folkevalgte og administrasjon, 
samt faste rutiner for tilbakemelding etter bruker – og 
innbyggerundersøkelser 

 Utvikle tjenestebeskrivelser for å skape realistiske forventninger fra 
kommunens innbyggere 

3. Sikre gode interne arbeidsprosesser og kunnskapsdeling mellom fagområdene 
  

 Etablere intranett som den foretrukne kanal for intern kommunikasjon 

 Gjennomføre strukturerte og effektive møter 

 Gjennom medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser kartlegge 
hvorvidt den interne kommunikasjonen er målrettet og god 

 Skape muligheter for lederne til å bli gode kommunikasjonsmedarbeidere 

 Utvikle interne rutiner for å bedre den interne kommunikasjonen, for å 
effektivisere tjenesteutøvelsen 

4. Medvirke til at kommunen fremstår som samordnet og helhetlig  
 

 Øke bevisstheten rundt visuell kommunikasjon, herunder aktiv bruk av 
kommunens grafiske profil i alle ledd 

 Konsekvent bruk av kommunens grafiske profil, slik at all informasjon tydelig 
viser hvem avsenderen er 

 Opprette felles bildearkiv som øker tilgangen til kvalitetsbilder fra Skaun 

 Etablere malregister som gjør det enklere å lage gode presentasjoner og 
trykksaker 

 Aktivt dele gode historier, men også formidle det som ikke er fullt så bra  
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VEDLEGG 1: RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER 
 

Retningslinjene gjelder for ansatte og folkevalgte sin bruk av sosiale medier, og både 
kommunikasjonsstrategien og kommunens etiske retningslinjer ligger til grunn. 
 
Sosiale medier er fellesbetegnelsen på nettsteder der brukerne selv skaper innholdet. 
Eksempler på sosiale medier er Facebook, Twitter, Youtube, blogger og Wikipedia.  

 
 

Det handler stort sett om å bruke sunn fornuft: 
 

 Vær åpen om at du representerer Skaun kommune i sammenhenger hvor dette er 

naturlig (vær bevisst din rolle og posisjon) 

 

 Presiser at du ytrer deg som privatperson og ikke på vegne av Skaun kommune, 
dersom det kan reises tvil om din rolle 
 

 Husk at reglene om taushetsplikt, personvern, lojalitetsplikt m.v. som du forholder 
deg til i din jobb/verv i Skaun kommune også gjelder når du opptrer som 
privatperson i sosiale medier 

 

 Delta gjerne i faglige debatter på nett. Sosiale medier kan også være en kilde til 
kunnskap 

 

 Vurder nøye om du som privatperson skal ha kontakt med elever/ brukere/ 
pårørende/ leverandører i sosiale medier 

 

 Du skal ikke legge ut bilder av andre uten å ha innhentet samtykke av den avbildede  

 

 Offisielle kontoer på sosiale medier med navn Skaun kommune opprettes av, eller 

etter godkjenning av, rådmannen 

 

 Spørsmål og henvendelser til Skaun kommune blir håndtert av Servicekontoret 

 

 Hvis du er i tvil om du bør ytre dine meninger i sosiale medier, kan navigasjonshjulet 

på neste side være til hjelp 
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Navigasjonshjulet er utviklet av Einar Øverenget og Øyvind Kvalnes i Humanistisk Akademi 

 

Er du i tvil kan navigasjonshjulet hjelpe deg å avgjøre om ditt utspill i sosiale medier bør 

gjennomføres. Prøv å reflektere rundt problemstillingene og forsøk å konkretisere de etiske 

sidene ved disse; 

 Hvem er de berørte parter? 

 På hvilken måte er de berørt av ditt eventuelle utspill?  

 Hvilke verdier vil stå på prøve? 

 Har en andre alternative måter å handle og følge opp dette? 
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VEDLEGG 2: ENHETENES UTFORDRINGSBILDE PR 01.10.13 
 

 
Enhet: 

 
Utfordringer: 

 
Tiltak: 

D
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k 
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n
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r 

 

Hjemmesida vår  
Ved politiske vedtak osv – gi kopi til de som  
blir berørt  
Avklare i større grad hvem som har behov  
for info om arbeid jeg setter i gang.  
Allmøte? Hvilken info skal vi ha her?  
Gi nytting info, men ikke for mye  

 

Må ha fokus. Helst noen som kan prioritere dette eller  
etterspørre.  
Ta en vurdering av hvem dette kan være.  
E-post, kopi, spørre!  
Ta en vurdering av hvem dette berører  
Diskutere dette nærmere 

 

K
u

lt
u

r,
 f

ri
ti

d
 

o
g 

fr
iv

ill
ig

h
et

 

Informasjonsutveksling/kunnskapsdeling 
mellom fagområder 
Sentral informasjon til alle medarbeidere 
Involvering av alle medarbeidere 
 

”Nyhetsbulletin” – første fredag i mnd 
Involvering av alle medarbeidere 
Regelmessige kontormøter/fagdager for alle 
medarbeidere på enheten 
Informasjon må nå utenfor rådhusets vegger 

Se
rv

ic
e

ko
n

to
re

t 

 

Kontaktformidling til publikum - manglende 
informasjon fra ansatte til Servicekontoret  
Internett/intranett – lite informasjon fra 
enhetene som kan legges ut på nett 
Informasjon internt fra Servicekontoret, 
spesielt til saksbehandlere mht bruk av 
saksbehandlingssystem, arkiv, og oppfølging 
av rutiner 
Enhetlig profil på ekstern informasjon og 
presentasjon av kommunen 

 

Økt fokus på å informere Servicekontoret om aktiviteter og 
fravær, for eksempel oppdatere Outlook/tlf. 
Enhetene må øke fokus på innbyggernes behov for 
informasjon – større fokus på å bruke nettsidene (f eks i 
stedet for eller samtidig med å informere lokalpressen). Det 
kan også være behov for noe mer ressursinnsats på eksten 
informasjon. 
Økt opplæring og veiledning. Mer fokus på rutiner og 
oppfølging av disse – sikre at de etterfølges  
Oppdatering av profilhåndbok, inkl. maler, logo mm 

Ø
ko

n
o

m
i o

g 

p
er

so
n

al
ko

n
to

re
t 

  

Intern kommunikasjonsflyt i enheten 
(arbeidsrelatert informasjon, generell 
informasjon (fra ledermøter, politiske møter) 
Intern kommunikasjonsflyt i kommunen  
 
Ekstern informasjon 
 

 

Enhetsmøter – fast møtestruktur 
Kopi av e-post 
Oppdatering/bruk av kalender /Fraværsmelding 
Informasjon og overholdelse av frister 
Riktig type dataflyt – ta i bruk nye e-moduler 
Intranett 
Opplæring og informasjon til nyansatte 
Informasjon internt før eksternt (stillingsutlysninger) 
Informasjon på hjemmesida, post, avis, utlegg servicekontor 
og bibliotek, forhåndsinformasjon, egen økonomiapp  

Sk
au

n
 

u
n

gd
o

m
ss

ko
le

 

Velge ut noe av de digitale systemene – 
sjefsavgjørelse om hva vi skal holde oss 
konsekvent til av digital kalender, mailer e.l. 
Det som ikke gjelder alle, sorter ut mail etter 
relevante grupper av ansatte eller presisere i 
mailen hvem det gjelder. 

 

Alle må være ansvarlige for å holde seg informert og 
oppdatert til enhver tid!  
Bruk skolens infosystemer/rutiner både til å gi og få info 

B
u

vi
k 

sk
o

le
 Bruk av Fronter som læringsplattform Bestemme oss for at det er den kanalen vi skal bruke 

Gjøre det nødvendig å gå inn 
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V
en

n
 

o
p

p
ve

ks
t-

se
n

te
r 

Vi savner muligheten til å nå grupper av 
foresatte raskt 
Uklare linjer ved bruk av Facebook 
Tidsbruken i forbindelse med elevvurdering 
Bruke intranettet og nettsida til 
informasjonskanal 

SMS- varsling. Mulighet via både Visma og Fronter, men det 
er en kostnad forbundet med dette 
Utarbeide retningslinjer for bruk av Facebook, gjerne 
kommunalt 
Lete etter gode løsninger for å verktøy til formålet. Bruke 
Visma? Få inn rutiner på når og hvordan 

Jå
re

n
-R

åb
yg

d
a 

o
p

p
v.

se
n

te
r 

Alle tilsette logger seg inn på e-post minst ein 
gong kvar dag 
Ønsker å sende meir foreldreinfo som e-post  
for å spare papir 
Å få med assistentar i bhg 
Bli flinkare til å bruke Fronter  

Rydde tid, legge inn som rutine 
Udiskutabelt av vi gjer det slik 
Opplyse og forvente av foreldre at dei tar i mot beskjedar på 
e-post  
Gjere det nødvendig for foreldre å gå inn på Fronter 
Bruke Fronter til å legge ut varig informasjon  

V
ig

gj
a 

o
p

p
v.

-

se
n

te
r 

 

Få foreldre på facebook 
Bedre kanaler foreldre-skole 

SMS-varsling 
Facebook til info 

O
te

rh
au

ge
n

 

b
ar

n
eh

ag
e

 

Mer oppmerksomme i hente/bringesituasjon 
Samarbeid på tvers av avdelinger 

Bedre dialog 
Gi tilbakemeldinger 

H
je

m
m

e
-

tj
e

n
e

st
e

n
 

 

Vi ønsker oppgradert hjemmeside ifht at vi 
ikke har ressurser til mer kreative løsninger. 
Regler på bruk av mail? 
Fagrapporter stadig tilbakevendende problem 

Systematisk bruk av outlook 
Forberedt til møter/rapport 

R
o

ss
vo

ll
-

h
e

im
e

n
 

 

GERICA, opprette, oppdatere tiltak 
Samarbeid med frivilligheten 
Generell datakunnskap 
Generell info til pårørende 
Hjemmesiden  

 

Sette av tid, ny opplæring 
Planfeste oppgaver og avtaler 
Intern kursing 
Oppgradere Gerica 
Oppgradere, egen ressurs 

 

B
ø

rs
a 

b
ar

n
eh

ag
e

 

 

Akuttberedskap på info til foreldre/ foresatte 
Rutiner for lest infohefte 
Mer nøyaktig tilbakemelding til de som søker 
barnehageplass 
Presentasjonsmuligheter 
Bedret beredskap når avdelinger er på tur  

Ta i bruk sms-varsling 
Plassere ansvar for intern oppfølging tydeligere 
Oppgradere Visma. Jobber med det i fagnettverk 
Økonomi til innkjøp av utstyr på enheten 
Mobiltelefon på alle avdelinger 
Skilt med enhetens navn og logo på forsiden av bygg 

B
ar

n
, f

am
ili

e 
o

g 

h
el

se
 

 

Dialog med enheter utenfor rådhuset 
Tverrfaglig samarbeid utover enkeltbrukere 
Mer direktekontakt med enhetsleder 
Informasjon om hva som finnes av tjenester 
Lite informasjon om relevante planer 

Lage faste møtepunkt 
Informasjon mellom fagkontor 
Faste møter med enhetsleder i løpet av året 
Brosjyrer om tjenester. Bedre og mer oppdaterte nettsider 
Sikre at informasjon ikke stopper 
Benytte media , internett og intranett mer 

 

B
ø

rs
a 

sk
o

le
 

  

Il
h

au
g-

en
 

b
.h

ag
e
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VEDLEGG 3: TILTAKSPLAN – FORSLAG PR 01.11.13 
 

Tiltaksplanen gjelder for hele kommuneorganisasjonen og bearbeides på den enkelte enhet 

med innlegging av tiltak i Bedre Styring  

Mål 1:  Gi innsikt i og informasjon om Skaun kommune gjennom valgte kanaler 

Tiltak Ansvar 

Utvikle hjemmesidens forside med bla a mer bruk av bilder  Leder servicekontor 

Omgjøre tjenesteinngangen på hjemmesiden etter sektorer (i stedet for 
enheter) 

Leder servicekontor 

Skolere enhetsledere i skriftliggjøring av artikler Rådmann 

Ta i bruk fagprogrammenes muligheter bedre (Fronter, Gerica mv) Enhetsledere 

Vurdere eget kommuneblad (jf Skauningen) Rådmann 

 

Mål 2:  Bidra til god dialog med og aktiv medvirkning fra kommunens innbyggere 

Tiltak Ansvar 

Lage ingress i saksbehandlingsmalen i ESA Leder servicekontor 

Utrede kostnad og mulighet for dialog på hjemmesiden Leder økonomi 

Utrede kostnader knyttet til elektronisk overføring av 
kommunestyremøter 

Leder økonomi 

Ta i bruk KS SvarUT Leder økonomi 

Ta i bruk facebook for hele kommunen Rådmann 

 

Mål 3:  Sikre gode interne arbeidsprosesser og kunnskapsdeling mellom fagområdene 

Tiltak Ansvar 

Stille forberedt og presis til møter Alle 

Oppdatere egen outlook-kalender ved fravær og endringer Alle 

Oppdatere organisasjonskart adm og politisk (med bilder) Leder servicekontor 

Oppdatere informasjonen på hjemmesiden Enhetsledere 

Videreføre VI-samlingene  Rådmann 

 

Mål 4:  Medvirke til at kommunen fremstår som samordnet og helhetlig 

Tiltak Ansvar 

Oppdatere profilhåndboka i tråd med ny visjon Rådmann 

E-postsignatur utarbeides fra IKT Leder økonomi 

Skolere enhetsledere i kommunikasjon Rådmann 

Skilte kommunale bygg Leder driftskontoret 

Fremsnakke Skaun kommune både innad og utad Alle 

 


