Evenes kommune
Kommunikasjonsplan kommunereformen (fase I)
Bakgrunn
Evenes kommune inngår i flere utredningsalternativer, innenfor hvert alternativ er det
kommuner som igjen inngår i andre alternativer. Så langt i arbeidet med hvert alternativ
framkommer det at informasjonsbehovet for den enkelte kommune er ulikt.
Det synes derfor klart at hver kommune i denne fasen av kommunereformen selv må ta
ansvar for informasjon, kommunikasjon og medvirkning. Denne skissen omfatter
kommunikasjon i denne delen av prosessen.

Mål for kommunikasjonen
Uansett resultatet av reformprosessen skal de berørte målgruppene ha opplevd prosessen
som åpen og inkluderende, og de skal ha fått mulighet til å medvirke.

Utfordringer i kommunikasjonen


Formidle tilstrekkelig med fakta: Spørsmålet om kommunesammenslåing vil kunne
vekke sterke følelser i noen målgrupper. Gjennom utredningene sitter kommunen
med førstehåndskjennskap til de ferskeste faktaene. Får vi ikke formidlet fakta, øker
sannsynligheten for at folk gjør seg opp en mening basert kun på følelser og i verste
fall feilinformasjon.



Balanse: Kommunene som inngår i de ulike alternativene er i utgangspunktet
likeverdige parter i reformprosessen. Kommunikasjonsmessig er det en fare for folk
oppfatter at en av kommunene får mer tyngde enn den andre. Dette kan gi en
negativ innstilling til hele kommunereformen.



Gjøre kompliserte utredninger forståelig: Utredninger kan være komplekse og
vanskelig tilgjengelig. Alle utredningene skal gjøres tilgjengelig ved å legge dem ut på
nettsidene i sin helhet. Like viktig er det å formidle konklusjonene enkelt,
engasjerende og slik at debatten handler om fordeler og ulemper ved en evt.
sammenslåing.



Ressursbruk: For å lykkes med kommunikasjon, er det viktig å fokusere like mye på
gjennomføring og oppfølging av tiltaket, som på planlegging og igangsetting. Det
krever at det settes av nok ressurser.

Målgrupper og kanaler
Kommunen er til for innbyggerne. Behovet for informasjon vil blant annet avhenge av
hvilken livsfase innbyggeren er i. En innbygger vil kanskje spørre seg om «Hva betyr en
sammenslåing for de tjenestene jeg mottar av kommunen?». En kommuneansatt vil vite
hvordan dette vil innvirke på hennes arbeidshverdag, mens en politiker lurer på hva en
sammenslåing innebærer for demokratiet og rollen som politiker.
Valg av budskap må tilpasses målgruppa, og treffe målgruppa på arenaer denne er; enten
det er på Facebook, debattforum på nettsidene eller i et folkemøte.
For å nå kommunikasjonsmålet i denne prosessen, må en i tillegg til god faktainformasjon
legge stor vekt på medvirkning. Dette handler om å lage gode møteplasser for dialog og
debatt både for innbyggere og ansatte.
Aktuelle målgrupper
Innbyggere i Evenes kommune generelt, spesielle målgrupper blant innbyggere; f.eks.
barnefamilier, ungdommer og pensjonister, ansatte, media, politikere, næringsliv og frivillige
organisasjoner.
Aktuelle kanaler for informasjon og medvirkning
I denne fasen av prosessen benyttes primært egen nettside utviklet til formålet:
http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen, kommunens nettside og
kommunens Facebook-side.
Når de tre alternativene er utredet til nivå at det kan foretas et retningsvalg, oppsummeres
disse i egen utgave av EvenesNytt.
Det skal informeres fortløpende til lokale media og
innbyggerundersøkelse eller folkeavstemming før strategiske valg.

også

gjennomføres

Planlegging og gjennomføring av informasjon og medvirkning
Informasjon
Føringer: Formidle fakta fra utredningene ved å være åpen og inkluderende. Informasjonen
skal ligge åpent og tilgjengelig på nettsidene, og tidvis oppsummeres med informasjon i
EvenesNytt. Informasjonen må være planlagt og komme ut regelmessig, også når det ikke er
noe nytt å melde. Skal informasjonen være inkluderende, må den være formidlet på en måte
som gjør at målgruppene skjønner den.
På nettsiden for kommunereformen skal det fortløpende være tilgjengelig oversikt over
kommende aktiviteter, og referater fra aktivitet som er gjennomført.
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Føringer:


Alle utredningene må legge vekt på et forståelig språk og ha et sammendrag på ett til
to sider med konklusjon først i rapporten.



Ved viktige milepæler benyttes EvenesNytt, åpne folkemøter og egne møter med
avgrenset målgruppe.



Bruke lokalavisene som kanal for å nå viktige målgrupper. Gjøre informasjonen lett
tilgjengelig og ha en åpen dialog med tips til aktuelle tema/saker basert på
utredningene.

Innbyggerinvolvering
Føringer: legge til rette for god dialog med målgruppene. Det er viktig ikke å spre seg på for
mange kanaler, men heller sørge for god gjennomføring og ikke minst oppfølging av de
tiltakene en setter i gang.
Føringer:


Folkemøter: Erfaringsvis vil åpne folkemøter tiltrekke seg folk i den godt voksne
delen av befolkningen. Det bør vurderes mer målgrupperettede møter for spesielt
inviterte, for eksempel frivillige lag og organisasjoner samt næringsliv.



Facebook: Kanalen egner seg godt som en debattarena. Med sin litt uformelle og
umiddelbare form vil den trolig treffe en del målgrupper lettere enn et folkemøte. En
god og levende side krever at siden administreres og følges opp regelmessig. I denne
fasen av prosessen opprettes ikke egen Facebook-side til dette formålet, men en
benytter kommunens side.



Innbyggerundersøkelse: Det er viktig at denne lages og gjennomføres «profesjonelt»
slik at det ikke hefter tvil om at denne er representativ.
Planlegging og
gjennomføring må skje i et tett samarbeid med styringsgruppa for
kommunereformen. Informasjon om undersøkelsen er avgjørende for at folk
besvarer den og tilbakemelding om resultatet er en del av tiltaket.



Politisk aktivitet: Politikerne er i sin rolle som ombudsmenn for innbyggerne en viktig
«kanal» for debatt, dialog og folkelig engasjement.

Ansattes deltakelse
Føringer: God internkommunikasjon er grunnlaget for å få til god eksternkommunikasjon.
Ansatte er viktige ambassadører for at innbyggerne skal oppleve prosessen fram mot vedtak.
Derfor må ansatte involveres på en måte som gjør at de identifiserer seg med prosessen.
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Rådmannen har særlig ansvar for relevant informasjon til ansatte.
Føringer:


Ansattes medvirkning må skje på to nivåer; gjennom arbeidstakerorganisasjonene og
ved at det legges til rette for at den ansatte får god informasjon og mulighet for å
komme med innspill.

Kommunikasjonsplan
Det bør utarbeides en aktivitetsplan med informasjons- og medvirkningstiltak som følger den
framdriftsplanen som blir vedtatt. For hver aktivitet knyttet til informasjon og/eller
medvirkning må følgende punkter være avklart: dato, aktivitet, ansvar for gjennomføring og
ressursbruk mht. tid og penger. Det er viktig å komme tidlig i gang med informasjon og
medvirkning.
Mal for kommunikasjonsplan
Dato

Mål/tiltak

Målgruppe
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