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Kommunikasjon skal være en naturlig 
del av alt vi gjør, og skal være et 
strategisk virkemiddel på linje med 
andre strategiske virkemidler.  

Kommunikasjonsstrategien skal sikre 
helhet og sammenheng i kommunens 
informasjons- og kommunikasjonsarbeid. 
Den skal bidra til å øke kunnskapen om 
kommunens samfunnsoppdrag og roller 
som tjenesteyter, myndighetsutøver, 
samfunnsutvikler og demokratisk arena. 

I strategien presenterer vi situasjonen 
i dag og mål og strategier for hvordan 
kommunen skal informere og 
kommunisere med innbyggerne, ansatte 
og andre aktører. 

Kommunikasjonsstrategien regulerer ikke 
kontakten og informasjonsflyten mellom 
administrasjonen og de folkevalgte. 

Det vil bli utarbeidet retningslinjer og 
rutiner basert på strategien. 
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SITUASJONEN I DAG 
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Ny kommune
 
Nordre Follo kommune er en ny kommune 
som har med seg historie, kultur og erfaringer 
fra Oppegård og Ski kommuner. Vi er Norges 
femtende største kommune målt i antall 
innbyggere, med våre 60 000 innbyggere. De 
bor i byer, tettsteder og bygder i kommunen 
og utgjør et stort mangfold og mange 
målgrupper. Mange sammenlikner tjenestene 
i den nye kommunen med hvordan det var før 
sammenslåingen.  

Informasjon og kommunikasjon om kommunens 
tjenester og tilbud rettet mot innbyggerne utgjør 
i dag størstedelen av kommunens eksterne 
kommunikasjonsarbeid. Kommunens nettside 
er hovedkanalen, og så formidles aktuell 
informasjon derfra i en rekke kanaler. 

Kommunens kommunikasjonsarbeid er i stor 
grad påvirket av den pågående pandemien. 
Informasjon om pandemien og annen 
krisekommunikasjon har førsteprioritet. 

To kulturer blir til én 
 
Det er nærmere 5000 medarbeidere i 
kommunen, et antall som overgår innbyggertallet 
i svært mange norske kommuner. To kulturer blir 
til én. Mye er som før, men ny organisering, nye 
kolleger og nye digitale systemer er en del av 
hverdagen for mange medarbeidere.  

Medarbeiderne er kommunens ansikt utad 
gjennom møter med innbyggere, lag og 
foreninger, næringsliv og andre aktører. 
God internkommunikasjon er viktig for at 
medarbeidere blant annet er godt informert 
og kommuniserer godt med innbyggere og 
andre. Å satse på internkommunikasjon kan 
også bidra til å bygge ny kultur og utvikle gode 
arbeidsprosesser.  



Skape kunnskap og forståelse for 
økonomiske rammevilkår 

Kommune-Norge står i en utfordrende 
økonomisk situasjon av ulike grunner, og 
kontinuerlig omstilling, effektivisering, utvikling 
og innovasjon er en del av hverdagen. Å 
skape kunnskap, innsikt og forståelse for 
dette både eksternt og internt er en prioritert 
kommunikasjonsoppgave. 

Kommunen som demokratisk arena

Kommunen er en politisk styrt organisasjon og 
tilliten til offentlige institusjoner og folkevalgte 
er i mange land synkende. I Norge er det fortsatt 
høy tillit, og arbeidet med å bevare tilliten er 
viktig.  

Informasjon og dialog en viktige demokratiske 
verdier og rettigheter. 

Formidling av informasjon om politiske møter, 
saksdokumenter, politiske prosesser og vedtak 
og oppfølgingen av disse, utgjør en viktig del av 
kommunens kommunikasjonsarbeid. Dette er en 
forutsetning både for at folkevalgte kan ha gode 
møter med innbyggere og andre aktører, samt at 
innbyggere kan komme med innspill og delta. 

Kommunen ligger sentralt i hovedstadsområdet 
og kjemper om oppmerksomheten med 
kommuner som Oslo, Asker, Bærum og 
Lillestrøm. Utbygging og nærings- og 
arbeidsplassetablering har delvis sammenheng 
med kommunenes profil. God og tydelig 
kommunikasjon bidrar til at vi fremstår som 
profesjonelle overfor alle aktører, også næringsliv 
og utbyggere. 

Nye krav til hvordan vi kommuniserer 

Hvordan virksomheter og mennesker 
kommuniserer, har endret seg mye og raskt 
de siste årene. Endringene vil fortsette, trolig i 
et enda høyere tempo. Informasjonsmengden 
er overveldende, kanalene er utallige og nye 
sosiale medier gjør at alle kan publisere og få 
oppmerksomhet om sitt innhold. Det stiller nye 
krav til hvordan kommunen kommuniserer med 
omgivelsene, men det gir også nye muligheter. 

Nordre Follo kommunes visjon og 
verdier 

Visjonen vår er «Nordre Follo kommune – 
nær og nyskapende» og gir retning for alt vi 
kommuniserer. 

Nær: Vi møter hver dag hele året innbyggere 
med gode kommunale tjenester. Møtene skjer 
mellom enkeltmennesker. Vi har gode og trygge 
lokalsamfunn med rom for og tilbud innen idrett, 
kultur og friluftsliv. Innbyggerne opplever en 
tilgjengelig kommune som det er lett å få kontakt 
med. 

Nyskapende: Ny teknologi og digitalisering 
påvirker oss og gir muligheter og utfordringer. Vi 
utvikler sterke fagmiljøer og nye måter å jobbe 
på for å gjøre det enklere å bruke tjenester og 
medvirke i prosesser. 

Kommunens verdier er ansvar, omsorg og 
respekt. Verdiene skal prege arbeidet vårt, og de 
skal gjenkjennes i alt vi kommuniserer. 

Kommunikasjonsstrategien skal bidra til at 
kommunen når målene i kommuneplanen. 
Målene blir satt ut i handling i den årlige strategi- 
og handlingsplanen. 

Kommunikasjonsstrategien skal tas i bruk i 
hele organisasjonen, og strategier må bli til 
tiltak og handling i kommunens avdelinger og 
virksomheter.
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KOMMUNIKASJONS-
PRINSIPPER

Prinsippene skal gi retning for 
kommunikasjonsarbeidet i kommunen  
og bidra til at vi kommuniserer på en 
helhetlig og god måte.  

Prinsippene er utledet fra statens 
kommunikasjonspolitikk fra 2009 og 
kommunelovens kapittel 4 om aktiv 
kommunikasjon:  

Kommuner og fylkeskommuner skal aktivt informere 
om egen virksomhet og om virksomhet som andre 
rettssubjekter utfører på vegne av kommuner og 
fylkeskommuner. De skal også legge til rette for at alle 
kan få tilgang til slik informasjon.  
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Åpenhet 
Vår kommunikasjon med innbyggerne skal  
være åpen, tydelig og tilgjengelig. 

Medvirkning 
Vi skal ta innbyggere og ansatte med på  
råd og involvere dem i utforming av politikk  
og tjenester. 

Nå alle 
Vi skal sørge for at relevant informasjon  
når frem til alle berørte. 

Aktiv
Vi skal aktivt og i tide gi informasjon  
om rettigheter, plikter og muligheter.

Helhet 
Innbyggere, ansatte, folkevalgte og andre 
aktører skal oppleve kommunikasjonen  
som enhetlig og samordnet. 
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KOMMUNIKASJONSMÅL  
OG STRATEGIER 

Nordre Follo kommune har tre kommunika-
sjonsmål. Kommunikasjonen skal bidra til at 

• vi blir oppfattet som én aktør 
• innbyggerne har tilgang til informasjon 

om kommunens tjenester og tilbud 
• det er enkelt for innbyggerne å 

medvirke i demokratiske prosesser 

Felles for målene er at de skal gjennomsyre 
alt vi kommuniserer på alle nivåer. Vi 
skal nå ut til hver enkelt innbygger, og 
de skal forstå budskapet og kunne bruke 
informasjonen.
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1. 
 

Vi blir oppfattet som én aktør 

SLIK VIL VI HA DET DETTE FÅR VI TIL VED Å

Innbyggere, næringsliv og andre aktører 
oppfatter at det er Nordre Follo kommune 
som leverer de tjenestene og tilbudene som 
kommunen står bak.

• kommunisere åpent, helhetlig og profesjonelt 
• bruke profilprogrammet aktivt 
• kommunisere tydelig i et klart og forståelig  

språk

Vi når frem med våre budskap i et medie-
landskap hvor informasjonsmengden er 
enorm.

• være til stede i de viktigste og mest 
hensiktsmessige kanalene 

• ha klare retningslinjer og rutiner for 
mediekontakt, bruk av sosiale medier og andre 
kanaler 

• utvikle og styrke lederes strategiske 
kommunikasjonskompetanse 

• integrere kommunikasjon i beslutnings- og 
arbeidsprosesser og som en naturlig del av all 
planlegging

Kommunens verdier skal synes gjennom 
måten vi opptrer på overfor hverandre og i 
møtet med innbyggerne.

• sikre at innbyggerne møter den samme 
vennlige «stemmen» og gode servicen 
uavhengig av hvilken tjeneste det gjelder, og 
hvilken kanal vi bruker

Medarbeidere er godt informert, jobber 
med hverandre på tvers i organisasjonen og 
opplever hverandre som kolleger.

• bygge en felles kultur 
• styrke og utvikle interne arbeidsprosesser 
• gjøre kommunens planer og målsettinger kjent 

for medarbeidere 
• drive aktiv kommunikasjon gjennom interne 

kanaler 
• sikre at medarbeidere har mulighet til å 

medvirke i arbeidsprosesser 
• minne om den enkeltes ansvar for aktivt å søke 

informasjon som påvirker eget arbeid
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SLIK VIL VI HA DET DETTE FÅR VI TIL VED Å

Innbyggerne vet hva de kan forvente av 
kommunens tjenester og tilbud. 

• bruke kommunikasjon systematisk og 
strategisk 

• bruke den riktige kanalmiksen til å treffe de 
ulike målgruppene 

• informere proaktivt og bredt om endringer i 
tjenestetilbudet 

• informere om kommunens rolle i 
samfunnsutviklingen, og hvordan vi kan 
utvikle velferdssamfunnet i samspill med 
innbyggerne slik at forventningene til 
kommunens tjenestetilbud står i forhold til 
økonomiske rammer 

• kommunisere om hvordan vi legger til rette for 
at innbyggerne kan bidra aktivt i eget liv 

• informere innbyggerne om rettigheter, plikter 
og muligheter 

Innbyggerne opplever at det er enkelt å 
komme i kontakt med kommunen. 

• bruke klart språk tilpasset målgruppen  
• fremme uformell dialog med innbyggerne  
• bruke kanaler som er universelt utformet 

Innbyggerne har god tilgang til informasjon 
om kommunens tjenester og tilbud 

2. 
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SLIK VIL VI HA DET DETTE FÅR VI TIL VED Å

Det er enkelt for innbyggerne å medvirke 
i demokratiske prosesser 

Innbyggere og ulike samfunnsaktører skal få, 
eller enkelt finne, relevant informasjon for å 
kunne medvirke i prosesser som angår dem.

• satse på og utvikle digitale og fysiske  
kanaler og verktøy 

Innbyggerne har god informasjon om 
politiske prosesser og vedtak. 

• informere aktivt og i god tid om politiske 
prosesser og vedtak

Det skal være enkelt å fremme egne forslag 
eller komme med innspill til beslutninger 
som gjøres i kommunen.

• invitere til innspill, dialog og samarbeid og 
fornye måter å fremme medvirkning på 

3. 
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ROLLER OG ANSVAR 

Kommunikasjonsansvaret skal følge 
linjeprinsippet; den som har ansvaret 
for en tjeneste, har også ansvaret for å 
informere om denne tjenesten.  

Kommunikasjon er et lederansvar, både 
eksternt og internt. 

Kommunikasjonsavdelingen gir råd og 
støtte i kommunikasjonsprosesser. 
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Kommunedirektør 
Kommunedirektøren er øverste leder for 
kommunens administrasjon og øverste 
ansvarlig for all kommunikasjon fra 
kommunen. Kommunedirektøren har 
ansvar for at kommunens kommunikasjon 
blir drevet profesjonelt og etisk forsvarlig. 
Kommunedirektøren skal være en pådriver for 
å forankre kommunikasjonsstrategien blant 
medarbeiderne. 

Ordføreren og folkevalgte 
Ordføreren er kommunens rettslige representant 
og uttaler seg på vegne av kommunen. Ordfører 
skal blant annet være en samlende person for 
kommunens befolkning. Ordfører er bindeleddet 
mellom folkevalgte organer og administrasjonen.   

Folkevalgte omfattes ikke av kommunikasjons-
strategien. Folkevalgtes ansvar og roller i 
kommunens kommunikasjon vurderes av de 
folkevalgte selv. 

Ordføreren har sammen med kommune-
direktøren et særskilt ansvar når det gjelder 
krisekommunikasjon. Det er utarbeidet 
beredskapsplan og krisekommunikasjonsplan. 

Ledere  
Hver enkelt leder har ansvaret for kommunika-
sjon på sitt fagområde.  

Ledere skal informere sine medarbeidere om 
saker som angår avdelingen, virksomheten og 
den enkelte medarbeider.  

Medarbeidere 
Medarbeidere har ansvar for å gjøre seg kjent 
med kommunikasjonsstrategien og følge denne. 
En sak er ikke ferdigbehandlet før de som er 
berørt av den, er informert om resultatet og 
hvilke konsekvenser det har for dem. 

Medarbeidere på alle nivåer har et selvstendig 
ansvar for å holde seg informert om egen 
virksomhet og virksomhetens ansvarsområder, 
og for å dele informasjon med andre.  

Medarbeidere har rett til å ytre seg fritt og delta i 
samfunnsdebatten. Den enkelte medarbeider har 
plikt til å gjøre kjent sin egen rolle i saken. I noen 
tilfeller må medarbeidere presisere om de ytrer 
seg som privatperson eller som representant for 
kommunen.  

Kommunikasjonsavdelingen 
Kommunikasjonsavdelingen er en rådgivende 
ressurs i kommunikasjonsfaglige spørsmål. 
Avdelingen gir råd og bistand om hvordan 
virksomhetene kan fremstå profesjonelt når de 
kommuniserer. 

Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for 
forvaltning og utvikling av kommunens 
kommunikasjonskanaler og det 
kommunikasjonsfaglige arbeidet.  

Avdelingen planlegger og gjennomfører 
kommunikasjonstiltak på overordnet nivå for 
Nordre Follo kommune og bistår avdelingene 
etter behov.



MÅLGRUPPER 

Kommunikasjonen skal være 
målgruppeorientert og ta hensyn til 
mottakeren og den eller de som er berørt. 
Det betyr at vi definerer og skaffer 
kunnskap om målgruppene og måler i 
hvilke kanaler vi når ut til de  
ulike målgruppene. 
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Innbyggere 
Vi skal tilpasse kommunikasjonen til alle 
innbyggergrupper i alle faser av livet, slik at de får 
god informasjon om tjenester, rettigheter, plikter 
og muligheter. 

Vi skal legge til rette for at innbyggerne har 
tilgang til den informasjonen de trenger for å 
bidra til å forme lokalsamfunnet vårt. 

Medarbeidere 
Vi skal legge til rette for at kommunikasjonen 
mellom ledelsen og medarbeidere er åpen, 
bygget på tillit og gjensidig respekt. Ledere, 
tillitsvalgte og verneombud har en nøkkelrolle i 
dette kommunikasjonsarbeidet.  

Folkevalgte 
Vi skal legge til rette for at folkevalgte får god 
og tilstrekkelig informasjon til å ta beslutninger. 
De må ha tilgang til samme informasjon som 
medarbeidere og innbyggere. 

Presse 
Vi skal legge til rette for at pressen får tilgang 
til all tilgjengelig informasjon, og at de som 
skal uttale seg om saker, er tilgjengelige etter 
nærmere avtale. Vi skal også sende pressen 
forslag til redaksjonelle saker. 

Samfunnsaktører og næringsliv 
Vi skal legge til rette for at næringslivet og lag og 
foreninger har tilgang til den informasjonen de 
trenger for å bidra og til å forme lokalsamfunnet 
vårt. 

Regionale og nasjonale myndigheter 
Vi skal ha en god og åpen dialog med regionale 
og nasjonale myndigheter.



KOMMUNIKASJONSKANALER  

Vi skal til enhver tid bruke relevante 
og aktuelle kanaler for målrettet 
kommunikasjon og medvirkning. Vi satser 
primært på digitale kanaler, men nå som 
kommunen er i en viktig etableringsfase, 
satser vi på en stor bredde av kanaler for å 
sikre at vi når alle. 

Vi skal velge riktig kombinasjon av kanaler. 
Selv om vi skal nå én målgruppe, skal vi 
bruke flere kanaler for å styrke budskapet. 

Vi holder oss oppdatert på kanaler og 
tar i bruk nye kanaler når det er behov 
for det. Det utarbeides kanalstrategier 
for de ulike kanalene slik at det settes 
mål for kanalene og at vi måler om 
kommunikasjonen har effekt. 



Disse kanalene bruker vi nå: 

• Nettsider 
• Sosiale medier  
• Presse 
• Annonser (informasjonsbilag fra kommunen i avis) 
• Innbyggertorg og personlig kontakt 
• Podkast 
• Innbyggerapp  
• Delings- og medvirkningsapper 
• SMS-varsling 
• Kommune-TV 
• Trykksaker og presentasjoner 
• Brev og e-post 
• Åpne møter og medvirkningsarenaer 
• Interne kommunikasjonskanaler 
• Stillingsannonser 
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