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1. INNLEDNING 
 
1.1 Kommunikasjon i kommunen - hvordan og hvorfor?  
Dette dokumentet omhandler Søndre Land kommunes strategi for informasjon og 
kommunikasjon. Her presenteres mål, strategier og tiltak for hvordan kommunen skal 
informere og kommunisere med innbyggerne, ansatte og andre interessenter.  
Kommunikasjon skal være en naturlig del av all planlegging i kommunen og et strategisk 
virkemiddel på lik linje med andre virkemidler.  
Strategien skal tas i bruk i hele organisasjonen. En viktig del av implementeringen vil være å 
sikre tilstrekkelig kompetanse og ressurser. Hver enkelt avdeling må finne ut hvordan 
strategien skal brukes for sin virksomhet. 
Strategien revideres ved behov. 
 
 

1.2 Hva er informasjon og kommunikasjon?  
I norsk språkbruk brukes ofte begrepene informasjon og kommunikasjon 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 defineres som budskapsformidling tilpasset målgruppen. 
 

1.3 Hva bygger vi denne strategien på?  
Strategien tar utgangspunkt i og baserer seg på kommunens visjon og verdier, overordnede 
mål og styringsdokumenter.  
I kommunelovens paragraf 4 slås det fast at kommunene skal drive aktiv informasjon om sin 
virksomhet. Dette prinsippet er innarbeidet i strategien.  
Ny offentlighetslov ble innført 1.januar 2009. Bakgrunnen for ny lov var et behov for større 
åpenhet og mer innsyn i forvaltningen. Den nye strategien legger opp til at Søndre Land skal 
være en åpen kommune som ønsker deltakelse og engasjement hos innbyggerne.  
I tillegg tas det hensyn til annet relevant lovverk i kap.9. 
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2. Kommunikasjonsutfordringer 
Kommunens viktigste kommunikasjonsutfordringer er å:  
• ta i bruk kommunikasjon som virkemiddel i det daglige arbeidet både operativt og 
strategisk  
• sikre tilbakemeldinger fra brukerne for å avdekke informasjonsbehov og utvikle og 
videreutvikle velfungerende kommunikasjonskanaler  
• bruke et forståelig språk og ha en enhetlig visuell profil  
• motivere til dialog og medvirkning fra alle grupper til rett tid  
• skape realistiske forventninger til kommunens tjenester  
• møte media og andre interessenter åpent, aktivt og planlagt  
• beholde og rekruttere gode medarbeidere  
 

3. Kommunikasjonsmål og prinsipper 
Kommuneplanens visjon for lokalsamfunnet: ”Levende og landlig” 
Søndre Land kommunes informasjon og kommunikasjon skal bidra til å:  

• gi innbyggerne innsikt i kommunens tilbud og tjenester 
• motivere til deltakelse i beslutningsprosesser  
• sikre gode interne arbeidsprosesser og kultur  
• sikre framtidig arbeidskraft  

Vi skal være til stede, gå foran og skape framtiden i dialog med kommunens innbyggere.  
 
Tillit og omdømme  
• Informasjon fra kommunen skal være pålitelig og etisk forsvarlig  
• Skape realistiske forventninger til hva kommunen skal/kan levere  
• Gjøre ansatte og brukere til våre beste ambassadører 
 
Prinsipper for kommunikasjon 
• Lederansvar - kommunikasjon er et lederansvar. Kommunikasjon og informasjon skal være 
integrert i kommunens plan- og styringsdokumenter.  
 
• Linjeansvar - kommunikasjonsansvaret skal følge linjeprinsippet; den som har ansvaret for 
en tjeneste har også ansvaret for å informere om denne tjenesten.  
 
• Åpen - åpenhet og meroffentlighet skal praktiseres.  
 
• Deltakende - Søndre Land kommune skal legge til rette for innbyggermedvirkning. 
Kommunen oppfordrer også alle ansatte til å ta aktiv del i arbeidet med å forbedre 
kommunens tjenester og arbeidsmiljø gjennom å komme med forslag og konstruktive 
innspill.   
 
• Prinsipp for:  

• medieuttalelser - overordnet prinsipp for å uttale seg til mediene er at den som er 
nærmest saken og kjenner den best, skal uttale seg på vegne av kommunen. Det vises 
til for øvrig til vedlegg:  Pressereglement.   
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• ytringsfrihet - alle ansatte kan som privatpersoner fritt uttale seg om kommunale 
forhold som ikke er taushetsbelagt eller unntatt offentligheten. Ytringsfriheten må 
veies mot hensynet til lojalitetsplikten overfor den aktuelle virksomheten, avhengig 
av blant annet type virksomhet og hvilken stilling/ posisjon den enkelte har.  
 
• varsling - Søndre Land kommune har egne kanaler for varsling av kritikkverdige 
forhold, finnes i Personalhåndboka, kap.23. 

 
 

4. Målgrupper (interne og eksterne) 
 
4.1 Ekstern kommunikasjon  
Omfatter all informasjon fra kommunen til andre enn kommunens egne folkevalgte og 
ansatte.  
Eksterne målgrupper: 

 Innbyggerne 

 fylkeskommunen /fylkesmannen  

 andre kommuner  

 departementene  

 KS  

 samarbeidspartnere 

 media  

4.2 Intern kommunikasjon omfatter all informasjon mellom kommunens administrasjon 
og kommunens egne folkevalgte, ansatte og tillitsvalgte. 
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5. Strategier for intern og ekstern kommunikasjon  
Å bruke kommunikasjon strategisk vil si at man i alle faglige, politiske, økonomiske og 
praktiske valg også tar hensyn til at beslutningene skal kommuniseres. 
 

5.1 Strategi 1 - målgruppeorientering  
Søndre Land kommunes kommunikasjon skal være målgruppeorientert og ta hensyn til 
mottakeren. 
 
TILTAK: 
1.1 Målgrupper  
• Definere og skaffe kunnskap om målgruppene som skal nås  
• Lytte aktivt for å kunne møte målgruppene  
• Være oppdatert på digitale bruksmønstre hos de ulike målgruppene  
• Sikre gode rutiner for håndtering av henvendelser og tilbakemeldinger i valgte kanaler  
 
1.2 Språk  
• Informasjonen fra kommunen skal utarbeides i tråd med retningslinjer for universell 
utforming. Den skal være tilgjengelig og forståelig for de aktuelle målgruppene og utarbeides 
i henhold til språkrådets www.klarsprak.no.    
• All informasjon i kommunen formidles på norsk, men tilrettelegging av informasjon på 
andre språk vurderes ved behov. Det skal brukes profesjonelle oversettere. Kommunens 
arbeidsspråk er bokmål. 
 

5.2 Strategi 2 - aktiv og planmessig 
Søndre Land kommunes kommunikasjon om tjenestetilbud, rettigheter og viktige politiske 
beslutninger skal være aktiv, offensiv og planlagt i de rette kanaler. 
 
TILTAK: 
2.1 Til stede og gå foran  
• Bruke kommunikasjon som strategisk virkemiddel  
• Legge til rette for innsyn i forvaltningen  
• Være i forkant - planlegge tiltak i god tid  
• Informasjon fra kommunen skal være oppdatert og relevant  
• I kritiske situasjoner skal viktige og presise budskap formidles på en effektiv måte (jfr. 
kommunens Beredskapsplan) 
 
2.2 Aktiv  
• Aktivt opplyse om målgruppenes rettigheter, plikter og muligheter  
• Tydelige og relevante tjenestebeskrivelser i rette kanaler  
• Synliggjøre kommunens resultater  
• Skape engasjement og bidra til deltakelse omkring beslutningsprosesser  
• Tydeliggjøre lokale behov, resultater og ønsker overfor bevilgende og besluttende 
myndigheter  
 

 
 

http://www.klarsprak.no/
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5.3 Strategi 3 – Kanalvalg/arenaer 
3.1 Gjennomgå kanalvalg mellom ulike nivåer og avdelinger i organisasjonen med tanke 

på god intern kommunikasjon  
 

3.2 Prioritere inter-/intranett som kommunikasjonskanaler  
3.3 Kommunen skal ha kompetanse og kunnskap om nye relevante kanaler som kan tas i 

bruk, og utarbeide retningslinjer for disse etter behov. 
 

3.4 Eksempler på kommunikasjonskanaler:  
 Trykte medier som oppslag, brev, brosjyrer, magasiner og aviser (både annonse og 

redaksjonelt).  
 Elektroniske kanaler som web, chat, nettsamfunn, sosiale medier, e-post, radio og TV. 

(Se vedlegg:  Retningslinjer for bruk av sosiale medier i Søndre Land kommune 
 Møter, arrangement 
 Servicetorg 

 
3.5 Utnytte teknologiske muligheter som gir ansatte og innbyggere bedre og raskere 

informasjon  
3.6 Bruke mediene aktivt som kanal 

 
 

5.4 Strategi 4 - Roller, ansvar og kompetanse  
Søndre Land kommune skal være en tydelig og enhetlig avsender som har et avklart og godt 
samarbeid internt og med andre samarbeidspartnere.  
 
TILTAK: 
4.1 Samhandling på tvers  
• Koordinere kommunikasjon på tvers – involvere og samarbeide med andre relevante 
avdelinger og virksomheter der flere berøres/kan bli berørt  
• Avklare forventninger til og samordne kommunikasjonsrelatert arbeid hos 
samarbeidspartnere, kommunale- og interkommunale selskap  
 
4.2 Enhetlig visuell profil  
• All informasjon skal tydelig vise hvem avsenderen er  
• Kommunens grafiske/visuelle profil skal brukes konsekvent og korrekt for å sikre 
gjenkjennelighet  (i dag har vi kommunevåpenet, men burde hatt en grafisk/visuell profil og 
et profilprogram) 
 
4.3 Ansvar og organisering  
• Definere kommunikasjonsbehov både knyttet til daglig drift, saksframlegg og til særskilte 
prosjekter og beredskap - utarbeide planer etter behov.  
• Avdekke og videreutvikle kommunikasjonskompetanse - og kompetansehevingsbehov  
• Tydeliggjøre kommunikasjonsansvaret i lederopplæringen 
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Vedlegg 
 
Vedlegg 1: Pressereglement 
7.1 INFORMASJON  
Søndre Land kommune skal utøve aktiv og utadrettet informasjon og tilstrebe 
meroffentlighet. Henvendelser fra media skal møtes med størst mulig åpenhet, og 
kommentarer gis så rask det er mulig. Det oppmuntres til aktiv bruk av media når dette er 
hensiktsmessig for å få god spredning på et budskap knyttet til vårt tjenestetilbud.  
 

7.2 INFORMASJONSANSVARET  
Det øverste informasjonsansvaret i Søndre Land kommune ligger hos ordfører og rådmann. 
Politiske kommentarer og vurderinger skal gis av ordfører eller representanter for de 
politiske partiene.  
 

7.3 SAKER  
I saker av prinsipiell og strategisk karakter, skal vurderinger og kommentarer på vegne av 
Søndre Land kommune gis av ordfører eller rådmann. Alle avdelingsledere har både rett og 
plikt til å gi faktaopplysninger.  
 

7.4 ANSATTE  
Alle kommunens ansatte er ansvarlige for å gi korrekte og fullstendige opplysninger innenfor 
eget fagområde.  
 

7.5 YTRINGSFRIHET  
Ansatte i Søndre Land kommune har full ytringsfrihet som privatpersoner. Ansatte som er 
deltakere i den offentlige samfunnsdebatten om Søndre Land kommunes ansvarsområder 
har selv plikt til å presisere overfor mediene at de uttaler seg som privatpersoner.  
 

7.6 LOJALT  
Ansatte bør opptre lojalt ovenfor Søndre Land kommunes politiske og administrative vedtak. 
Kritikk som gjelder eget fagområde og egen arbeidsplass, skal søkes løst tjenestevei.  
 

7.7 ROLLER  
Ansatte som er tillitsvalgte og/eller politikere har selv ansvar for å klargjøre ovenfor mediene 
at de uttaler seg som representant for en fagforening/eller parti. Rollene som 
tillitsvalgt/politiker og som enkeltstående ansatt skal holdes adskilt.  
 

7.8 RÅDMANNEN  
Rådmannen, eller den han utpeker, er rådgiver i kommunikasjonsspørsmål og kontaktes når 

medarbeidere eller ledere ønsker rådgiving og hjelp i saker som har med media å gjøre. 

Anonyme leserbrev i avisene besvares ikke. Dersom leserbrevet inneholder faktafeil kan 

dette korrigeres av rådmannen eller den kommunalsjef/avdelingsleder som saken gjelder. 
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Vedlegg 2: Reglement for bruk av sosiale medier 

1. Hva er sosiale medier? 
Sosiale medier er både en arbeidsmåte og en kommunikasjonsform. 
Nettsamfunn og nettaktiviteter basert på brukerskapt innhold gjør 
det mulig å dele informasjon, videreutvikle egne og andres ideer og 
innhente kunnskap. Eksempler på sosiale nettverk er Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat, Google+, YouTube, blogger, 
fora og diskusjonssider m.m. 

 

2. Søndre Land kommunes tilstedeværelse på sosiale medier 
 Søndre Land kommune bør være til stede på sosiale medier dersom 

målgruppen best kan nås der. Dette kan variere fra avdeling til avdeling. I dag 
er vi på Facebook med Søndre Land kino.  

 Søndre Land kommune bør legge til rette for at de avdelinger som ønsker det 
kan etablere seg på den målgruppekanalen som passer best. Beslutning om 
dette tas av avdelingsleder i samråd med rådmannen. Kommunal informasjon 
i sosiale medier bør være samordnet.  

 I en krisesituasjon vil kommunens sosiale medier bli koordinert av rådmannen. 
Der hvor kommunen deltar på sosiale medier skal det være tydelig hvem som 
er ansvarlig (administrator).  

 Dersom man velger å være på sosiale medier MÅ dette følges opp og 
oppdateres daglig. 

 

3. Huskeregler når du er på sosiale medier som kommunens representant 
 Husk at de etiske standarder som gjelder for Søndre Land kommune også gjelder i 

sosiale medier.  

 Husk at taushetsplikt, personvern, prinsippet om ytringsfrihet, lojalitetsplikt og 
andre lover og regler du forholder deg til i jobben din, også gjelder i sosiale 
medier. 

 Husk at du alltid representerer kommunen. 

 Oppklar faktafeil og svar på spørsmål om kommunens tjenester og tilbud. 

 Svar på positive kommentarer, si takk. 

 Henvis faglige spørsmål til rette instans og vis til kontakt via andre kanaler som 
brev og epost ved henvendelser som skal journalføres/saksbehandles. 

 Sosiale medier er godt egnet i kommunikasjonsarbeid, omdømmebygging, 
prosjektarbeid og kampanjer. 

 Sosiale medier er ikke egnet til saksbehandling og personlig oppfølging av 
brukere. 

 Vær til stede. Ingen sosiale medier krever umiddelbare svar, men alle forventer 
svar innen rimelig tid. 

 Deltakelse i sosiale medier krever ressurser. Klargjør din tilstedeværelse i sosiale 
medier overfor målgruppen. 
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Vær spesielt oppmerksom på: 

 Vær tydelig og bevisst din rolle hvis du bruker sosiale medier som 
kommunikasjonskanal med elever eller andre brukergrupper. 

 Ikke legg ut bilder av barn under 15 år uten alles (evnt. foreldres/verges) 
samtykke (jfr. Datatilsynet) 

 Ikke legg ut bilder uten at personene som er med på bildene samtykker til det. 
 
 

4. Ansattes bruk av sosiale medier 
Vær bevisst din rolle som ansatt i Søndre Land kommune når du deltar i sosiale 
medier som privatperson. Bruk av sosiale medier stiller krav til ansattes etiske 
opptreden. Vær bevisst hvordan sosiale medier fungerer; informasjonen er lett 
tilgjengelig, skillene mellom arbeidsliv og privatliv viskes ut og spredningen av 
informasjon går raskt. Vurder i hvilken grad du vil verne om din egen personlighet, og 
sett deg inn i hvordan informasjonsdeling og innsyn fungerer. 
 

 Vær åpen om din relasjon til kommunen og vær ansvarlig når du snakker om 
jobben din i sosiale medier. 

 Bruk sunn fornuft. Opptre på samme måte som du ville gjort ellers i 
hverdagen. 

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

 Husk at taushetsbelagt og sensitiv informasjon ikke skal sendes via sosiale 
medier. 

 

5. Kommunikasjon i sosiale medier 
 Vær troverdig: Opptre nøyaktig, rettferdig, grundig og oversiktlig. 

 Vær konsekvent: Oppmuntre til konstruktiv kritikk og diskusjoner. Vær 
imøtekommende, ærlig og profesjonell til enhver tid. 

 Vær lydhør og del informasjon: Del verdifull kunnskap, lenker, kompetanse og 
innsikt når det passer. 

 Vær integrert: Koordiner aktivitet og kommunikasjon på nett med aktiviteter 
og kommunikasjon på andre og analoge plattformer. 

 Vær en ambassadør for virksomheten: Du vil bli oppfattet slik av omgivelsene 
og må være åpen om din rolle og posisjon i virksomheten så langt det er 
mulig. 

 
 
 
 

 
 
 



Kommunikasjonsstrategi for Søndre Land kommune 
 

  

Vedtatt av Søndre Land kommunestyre 15.desember 2014                                                                 Side 11 
 

 
Vedlegg 3: Lover og Forskrifter 
 

1. Forskrifter for bruk av Søndre Lands kommunevåpen 
Forskriftene beskriver hvordan og hvem som kan bruke kommunevåpenet. Vedtatt av 
Søndre Land kommunestyre i oktober 1985. 

 

2. Kommunikasjon ved kriser  
I kommunens Beredskapsplan er det beskrevet både varslingsrutiner og viktigheten 
av god kommunikasjon og informasjon ved kriser.  

 

3. Etiske retningslinjer 
Søndre Land kommune har vedtatt Etiske retningslinjer. Finnes på intranettet. 

 

4. Retningslinjer for informasjonssikkerhet og personvern 
 

5. Arbeidsreglementet for SLK 
 

6. Viktige lover i denne sammenheng 
• Kommuneloven  
Kommunelovens § 4 sier: “Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv 
informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for 
offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltningen”. Åpenhet og 
informasjon skal sikre et bredt engasjement fra allmennheten.  
 
• Offentleglova  
Formålet med offentleglova er å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og 
gjennomsiktelig. Hovedprinsippet er at forvaltningens dokumenter er offentlige så 
langt annet ikke følger av lov eller forskift. Søndre Land kommune praktiserer 
prinsippet om meroffentlighet. Det betyr at man alltid skal spørre seg om det strengt 
tatt er nødvendig å unnta et dokument fra offentlighet selv om dokumentet er av en 
slik art at det kan unntas. 
 
• Forvaltningsloven  
Forvaltningsloven inneholder regler for forvaltningens saksbehandling. Loven skal 
blant annet sikre at forvaltningens saksbehandling foregår slik at avgjørelsene blir 
riktigst mulig og at bestemte hensyn og interesser ivaretas under 
saksbehandlingsprosessen. Viktige prinsipper her er rettssikkerhet, partsoffentlighet, 
taushetsplikt og habilitet. Loven definerer hva som er et enkeltvedtak og gir 
bestemte regler for klageadgang. Forvaltningsloven påpeker også 
forvaltningsorganenes veiledningsplikt.  
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• Helse- og omsorgstjenesteloven og Lov om sosiale tjenester i NAV  
 påpeker også helse- og sosialtjenestens oppgaver med å gi opplysning, råd og  
veiledning.  
 
• Plan- og bygningsloven  
Plan- og bygningsloven gir tydelige føringer for informasjons/offentliggjøringsplikter i 
planprosesser, og har klare regler for medvirkning, konsekvensbeskrivelser og 
planprosesser. Gjennom medvirkning har innbyggerne rett til å kunne delta og 
påvirke beslutningsprosesser.  
 
• Grunnloven  
Grunnlovens § 100 sier: “Trykkefrihed bør finde Sted”.  
Videre heter det at “Frimodige ytringer, om Stadsstyrelsen  
og hvilkemsomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte”. 
 
• Personopplysningsloven  
Personopplysningsloven gir regler for hvordan en behandler, oppbevarer, sikrer og 
eventuelt gir innsyn i personopplysninger. Loven stiller krav til informasjonssikkerhet. 
Den gjelder for all privat og all offentlig virksomhet.  
 
• Arkivloven  
Formålet med Arkivloven er å sikre arkiv som enten har kulturell eller 
forskningsmessig verdi eller som inneholder rettslig eller viktig dokumentasjon, slik at 
dette blir tatt vare på for ettertiden.  
 
• Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen  
Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen har bestemmelser om hvordan partene i 
arbeidslivet informerer hverandre.  
 
• Miljøinformasjonsloven  
Miljøinformasjonsloven gir innbyggerne rett til miljøinformasjon og deltakelse i 
offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet. 

 

 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 

 Diskrimineringsloven om etnisitet 

 Likestillingsloven 

 Diskrimineringsloven om seksuell orientering 

 
 
 


