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Innledning 
8. juni 2017 kom det endelig vedtaket i Stortinget om at Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg kommuner skulle slås sammen til én ny 

kommune fra 1. januar 2020. Omtrent 45 000 innbyggere og 3500 ansatte berøres av denne kommunesammenslåingen. 17.oktober kunngjorde 

KMD ved kommunalminister Jan Tore Sanner i Fellesnemnda at navnet på den nye kommunen skulle være Indre Østfold kommune.  

Arbeidet med å bygge en helt ny kommune, fra nå og frem til 1. januar 2020, organiseres som et prosjekt ledet av prosjektrådmann. Prosjektet 

vil ha klare målsettinger og bygges opp av flere mindre delprosjekt. Fellesnemnda vil samordne og sikre at de nødvendige prosessene 

gjennomføres i de fem eksisterende kommunene. Likeverd, raushet og forståelse for hverandres ståsted skal være fundamentene i bygging av 

ny kommune.  

God prosjektledelse og god prosjektorganisering er avgjørende for prosessen med å bygge en ny kommune som skal bli bedre enn summen av 

de nåværende fem. Behovet for informasjon og dialog er stort, både blant innbyggere, næringsliv, organisasjoner, ansatte og folkevalgte i de 

fem kommunene.  

 

19.september 2017 vedtok Fellesnemnda: 

• Det utarbeides forslag til kommunikasjonsplan som legges frem til behandling i Fellesnemnda 

• Det nedsettes et kommunikasjonsteam for den nye storkommunen 
 

1.1 Avgrensing 
Denne kommunikasjonsplanen er tiltaksorientert med felles, samkjørt kommunikasjonsarbeid fra og med høsten 2017 og fram til 
kommunesammenslåingen i 2020. Planen tar for seg kommunikasjonsbehovet knyttet til selve prosessen. Problemstillinger og 
forberedelser knyttet til kommunikasjonsarbeidet i den nyetablerte kommunen er ikke tema i dette dokumentet. 
 

1.2 Tidsløp 
Første fase er kartlegging og samordning av tjenester som kan samkjøres fortløpende fram mot 2020. Denne fasen antas å vare frem til 
1.1.2018. Kommunikasjonsplanen i denne fasen vil primært ha et internt perspektiv. Rådmennene vil derfor være sentrale talspersoner i 
denne fasen.  
Andre fase av kommunikasjonsplanen er å kommunisere fortløpende eksternt og internt når det gjelder oppbygging av den nye 
kommunen. Resultatene fra første fase vil nå ha et eksternt perspektiv og skal frontes av ordførerne der dette er hensiktsmessig. 
Avslutningsvis og utenfor denne kommunikasjonsplanen skal det lages en egen strategisk kommunikasjonsplan for den nye kommunen 
som skal gjelde fra 1.1.2020. 
 



4 
 

Målsettinger 

• Kommunikasjonen skal sørge for at innbyggere, ansatte, næringsliv, organisasjoner og folkevalgte til enhver tid holdes orientert om 
kommunesammenslåingens målsettinger, prosesser og resultater  

 

• Godt kommunikasjonsarbeid bidrar til å skape oppslutning og tillit til prosessen og den nye kommunen 
 

• Kommunikasjonsarbeidet skal bidra til å skape entusiasme og på sikt en felles identitet og kultur på tvers av kommunegrensene 

Prinsipper 

• Åpen 
Åpenhet og innsyn styrker innbyggernes og ansattes tillit. I følge Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det de kommunene 
som har størst åpenhet og mulighet for innsyn som også har de mest tilfredse innbyggerne.  
Åpenhet handler både om beslutningers innhold og om begrunnelsene som ligger til grunn for at de har blitt tatt.   

• Samordnet 
Selv om kommunene er selvstendige enheter ut 2019 er det viktig at alt som kommuniseres om sammenslåingsprosessen sies med én 
stemme. Første gang et budskap som angår alle kommunene formidles, skal det skje gjennom kanaler som er tilgjengelige for alle. Det 
betyr at vi må ha gode, felles rutiner for når og hva vi kommuniserer.  
Fram mot sammenslåing vil kommunenes eksisterende, egne kanaler opprettholdes. Det betyr at kommunenes nettsider, intranettsider, 
Facebooksider og publikasjoner fortsatt vil publisere saker om sammenslåingen, vinklet på egne innbyggere og ansatte. 
 

• Proaktiv 
Det handler om å kommunisere før ting skjer, ikke etter (reaktivt). Dette sikrer mulighet for større deltakelse og en bedre kontroll over 
hva som kommuniseres ut til samfunnet. 

•  
Tilgjengelig 
All kommunikasjon skal være tilgjengelig for alle. Det vil si at vi må benytte verktøy og kanaler som når ut bredt og umiddelbart.  
Samme budskap bør formidles i flere kanaler og ofte. Det betyr ikke at all informasjon skal dyttes ukritisk ut til enhver tid.  
Det legges større vekt på at informasjonen skal være enkel å finne, enn at mye informasjon distribueres til dem som ikke nødvendigvis 
har behov eller ønske om å bli informert.  
Digital kommunikasjon er hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med andre (Digitalt førstevalg). Samtidig er det viktig at vi tar 
hensyn til de som bruker ikke-digitale kanaler. Det innebærer bruk av både trykte medier, trykksaker og ikke minst møter. 
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Tilgjengelighet handler også om at informasjonen må gis i tråd med KlarSpråk-reglene i offentlig sektor. En stadig voksende andel av 

innbyggerne er av utenlandsk opprinnelse. Informasjon på andre språk må derfor vurderes og benyttes der det er nødvendig . 

• Fokus på samspill og dialog 
Kommunikasjon er utveksling av informasjon og kunnskap. Det betyr at den ikke bare går en vei, men er en dialog mellom avsender og 
mottaker. I denne sammenheng innebærer det at vi må sikre at alle målgrupper tas med i prosessen. Kommunikasjonen skal være 
balansert og ta hensyn til parallelle prosesser. Legge til rette for dialog og tilbakemeldinger. 
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Strategier 

Kommunikasjon skal være et 
sentralt styringsverktøy og et 
virkemiddel for å nå prosjektets 
mål, og underbygge et levende 
lokaldemokrati. 

Kommunikasjon er et nødvendig ledd i utviklingsarbeidet og skal integreres som et strategisk 
styringsverktøy på linje med andre viktige funksjoner. 

Forståelsen for kommunikasjon må forankres i hele prosjektorganisasjonen og må derfor synliggjøres i 
arbeids- og styringsdokumenter. 

 

Det skal være en åpen prosess 
der all informasjon skal være lett 
tilgjengelig og lettfattelig. 

 

Prosjektet vil legge til rette for at målgruppene kan få innsyn i og tilgang til informasjon om prosjektets 
arbeid, beslutningsprosesser og vedtak. 

Prosjektet skal legge vekt på en 
toveis, likeverdig 
kommunikasjon med 
målgruppene.  

 

Medvirkning og forankring er vesentlige forutsetninger for en troverdig prosess. Dette kjennetegnes ved 
at det skal være tid og rom til å komme med innspill, og at innspillene blir ivaretatt. 

Det legges vekt på dialog, hvor det å få innsyn og det å bli hørt er grunnleggende elementer for å skape 
tillit.  

 

Kommunikasjonen skal drives 
på en moderne måte, i takt med 
den teknologiske utvikling. 

 

Prosjektet skal bringe all nødvendig informasjon til målgruppene gjennom faste 
kommunikasjonskanaler. Publikum sparer tid på elektronisk kommunikasjon; selvbetjening med 
døgnåpen kommune. 
Informasjonen må tilpasses målgruppene, der det vil vurderes bruk av digitale eller analoge verktøy. 

 

Kommunikasjonen skal tilpasses 
målgruppene med bruk av 
hensiktsmessige kanaler og 
møteplasser. 

Prosjektet skal kjenne til målgrupper som har interesse av eller som på ulike måter er berørt av 
prosjektet. Det vil på samme måte være nødvendig å ha oversikt over og kjennskap til 
informasjonskanaler og aktuelle møteplasser. 

Det gjøres en interessentanalyse som grunnlag for tilpasning av budskap, informasjonsform og 
kanalvalg. 
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Budskap 
I dagens informasjonssamfunn blir vi utsatt for flere tusen inntrykk og budskap hver dag. Skal vi nå igjennom denne støyveggen, må vi være 

tydelige og selektive i formidlingen av vårt viktigste budskap. I tråd med forhandlingsutvalgets målsettinger for kommunesammenslåingen bør vi 

fokusere på følgende budskap: 

Vi skal sammen lage en bedre kommune for alle som: 

• skal bli en ny kommune – ikke summen av de eksisterende 

• utnytter forskjeller – kompletterer og henter det beste fra alle 

• yter fremtidsrettede tjenester, utformet til det beste for den enkelte innbygger 

• realiserer økonomisk gevinst med fokus på utvikling og effektivisering - ikke nedskjæring 

• har ekstra økonomiske virkemidler til investeringer - tar ikke fra drift 

• skaper attraktive og kompetansefremmende fagmiljø 

• er spennende og historisk 

 

Samtidig er det viktig at kommunikasjonen er troverdig . Dersom dårlige prosesser og upopulære beslutninger dysses ned og legges fram på en 

måte de involverte ikke kjenner seg igjen i, oppnår vi mistillit i stedet for troverdighet. 

Dette er en krevende balansegang fordi kommunikasjonen har en agenda samtidig som den bør oppfattes som nøytral hos alle parter. 
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Målgrupper 
• Ansatte 

Forventninger om, eller faktiske endringer og gjennomgripende omstillinger, kan lett skape usikkerhet og utrygghet hos ansatte. Det vil 
derfor være et stort behov for rask, presis og spesifikk informasjon gjennom hele prosessen. De ansatte er våre viktigste ambassadører 
for å sikre gjennomføring. 
 

• Tillitsvalgte og verneombud 
Disse representerer og sikrer de ansatte og er viktig for å skape aksept og engasjement. 
  

• Ledere 
Disse kan føle seg utsatt i forbindelse med egne stillinger og arbeidskapasitet hos egne ansatte. Viktig å få de til å se mulighetene i 
prosessen. 

 

• Politikere 

De folkevalgte i kommunene trenger god informasjon for å gjøre kloke beslutninger i prosessen fram mot etableringen av den nye 

kommunen. Utsendelse av møtereferater og tilgang på den samme informasjon som ansatte og innbyggere vil sørge for dette. 

• Innbyggere, lag, foreninger, frivillige, næringsliv 

Endringene for innbyggere vil merkes i ulik grad. Behovet for informasjon er uansett stort. Det er like viktig å kommunisere at vi tar vare 

på det gode, samtidig som det også blir endringer. Det er også viktig å bevisstgjøre innbyggerne på at de skal bli borgere i en ny 

kommune. 

• Regionale og nasjonale myndigheter, organisasjoner 

Fylkeskommunen og staten, samt politikere på nasjonalt nivå vil følge prosessen. Da er det viktig at de har tilgang på den informasjonen 

de trenger. 

• Innbyggere, ansatte og folkevalgte i andre kommuner 

Kommunereformen er et hett tema i hele landet og andre kommuner er i ulike faser av en sammenslåingsprosess. Da er naturligvis 

erfaringsutveksling interessant .  
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Prosessen 

  
hvem hvordan skaper 

Ansatte  Portal (hjemmesider) - arbeidsgrupper – personalmøter – intranett  ambassadører 

Tillitsvalgte og 
verneombud 

styringsgruppe - PSU - arbeidsgrupper - felles informasjonsmøter - portal forankring 

Ledere  fellessamlinger – tema i ledergruppemøter - portal legitimitet 

Politikere PSU, fellesnemnd, kommunikasjonsteam, enkelte arbeidsgrupper – 
informasjon i kommune/bystyremøter, portal 

beslutninger 

Rådmenn faste koordineringsmøter, portal fremdrift 

Innbyggere, lag, 
foreninger, frivilige, 
næringsliv 

portal – innspill – sosiale media -møteplasser - informasjonsmøter – 
utsendelser – lokal presse 

engasjement 

 
Regionale og nasjonale 
myndigheter 

 
Oppdatert, generell informasjon om prosessen 

 
muligheter 

 
Øvrige 

 
Oppdatert, generell informasjon om prosessen 

 
oppmerksomhet 
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Virkemidler 

• Portaler/hjemmesider 

Ingen andre kanaler kan måle seg med nettets tilgjengelighet. Gjennom formidling på nett sørger vi for at alle som ønsker kan få tilgang 

på det de trenger til enhver tid, fra hvor som helst. 

• Sosiale medier 

Sosiale medier har to vesentlige kvaliteter: De gir rask informasjonsspredning og de åpner for dialog med brukerne. Ulike kanaler har 

hver sine styrker og begrensninger. Hvilke vi velger å benytte, handler om valg av målgrupper og egen kapasitet. Ser vi på antall følgere 

og spredning, stiller Facebook i en klasse for seg. Over tre millioner nordmenn er på Facebook og 2,4 millioner av disse sjekker daglig 

status. Alle kommunene har etablert en profil på Facebook. Andre aktuelle kanaler kan være: Instagram, Youtube, Twitter og Snapchat. 

• Utsendelser 

Gjennom aktivt å sende ut informasjon til spesifikke målgrupper, enten elektronisk eller fysisk, kan vi være målrettet i vår 

kommunikasjon. Denne formen for kommunikasjon er mer pågående og kan derfor få mer oppmerksomhet. Den vil i de fleste tilfeller 

også være mer ressurskrevende. 

• Arrangementer 

Den mest proaktive og direkte formen for kommunikasjon er å invitere aktuelle målgrupper til egne arrangement og samlinger. 

Arrangementer i stor skala er ressurskrevende, men kan ha en viktig signaleffekt om at vi vil møte folk – og at vi dermed tar 

formidlingsansvaret og målgruppene på alvor.  

• Andre tiltak  

Er vi kreative og «tenker stort» eller alternativt, er det mye som kan gjøres for å skape oppmerksomhet rundt 

kommunesammenslåingen? Vi kan lage felles prosjekt, også uformelle. 
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Ansvar 
Det er arbeidsgiver, og i dette tilfellet prosjektleder Bjørn Sjøvold som har det øverste ansvaret for kommunikasjonsarbeidet i 

sammenslåingsprosessen.  

Kommunikasjonsteam 

Til å bistå prosjektleder med kommunikasjonsfaglig rådgiving samt gjennomføring av kommunikasjonstiltak, er det satt ned et 

kommunikasjonsteam bestående av de kommunikasjonsansvarlige for kommunene og en tillitsvalgt. Teamet ledes av prosjektkoordinator og 

består pr. september 2017 av følgende medlemmer. 

• John Andrew Firing - prosjektkoordinator 

• Kirsti Nebbenes – kommunikasjonsansvarlig i Askim kommune 

• Mimi K. Slevigen – kommunikasjonsansvarlig i Eidsberg kommune  

• Trude Paulsen – kommunikasjonsansvarlig i Hobøl kommune 

• Trine Ottosen – kommunikasjonsansvarlig i Spydeberg kommune 

• Anette A. Dey - kommunikasjonsansvarlig i Trøgstad kommune 

• Rita Eriksen – ansatterepresentant 

Ledere 

Når det gjelder internkommunikasjon, er kommunikasjonsteamet helt avhengig av et godt samspill med toppledelsen i kommunene. Dette 

forankres av prosjektleder.  

Kommunikasjonsteamet er avhengig av tett samarbeid med alle ledere i kommunene for å sikre informasjon om kommunesammenslåingen ut i 

organisasjonen.  

Ansatterepresentanter  

Kommunikasjonsteamet er videre avhengig av et godt samspill med de tillitsvalgte og verneombudene. Disse har et særlig 

kommunikasjonsansvar. 


