
7. Informasjon, kommunikasjon og medvirkning 

7.1 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. 
 

 

7.2 Kommunikasjonsmessige utfordringer: 
 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: Gran og Lunner kommuner er likeverdige parter i reformprosessen. 

Kommunikasjonsmessig er det en fare for folk oppfatter det som at én av kommunene tar 

mer plass i prosjektet enn den andre. Dette kan gi en negativ innstilling til hele 

reformarbeidet.  

 Gjøre kompliserte utredninger forståelig: Utredninger kan være komplekse og vanskelig 

tilgjengelig. Alle utredningene kan enkelt gjøres tilgjengelig ved å legge dem ut på 

nettsidene i sin helhet. Vel så 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. 

7.3 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 eller på 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 generelt i de to kommunene, spesielle målgrupper blant innbyggere; f.eks. 

barnefamilier, ungdommer og pensjonister, ansatte i de to kommunene, media, politikere, 

næringsliv og frivillige organisasjoner. 

 

Aktuelle kanaler for informasjon og medvirkning:  

En felles nettside for prosjektet knyttet mot kommunenens nettsider, informasjonsskriv/flygeblad 

hjem til innbyggerne, folkemøter, ansattportal/intranett, ansattmøter, Facebook-side for 

prosessen, kommunenes Facebook-sider, innbyggerundersøkelse, politikere, stands på 

store arrangementer som Hadelandsmessa, lokalmedia. 



 

7.4 Informasjon og medvirkning: Om planlegging og gjennomføring av 

informasjon og medvirkning 

 

7.4.1 Informasjon 

Føringer: Formidle fakta fra utredningene ved å være åpen og inkluderende. Informasjonen skal 

ligge åpent og tilgjengelig på nettsider, men kanskje også komme helt fram i postkassa til 

innbyggeren. 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 målgruppa skjønner den.  

 

Anbefalinger:  

 Det lages en felles informasjonsside for reformprosessen. Denne brukes til nyheter, 

informasjon, lenker og utredninger. Informasjonen er dermed identisk for begge kommuner. 

Det lenkes fra begge kommuners hjemmesider til den felles informasjonssiden.  

 Alle utredningene må legge vekt på et forståelig språk og ha et sammendrag på ett til to 

sider med konklusjon først i rapporten.  

 To ganger i løpet av prosessen går det ut et tosidig flygeblad/informasjonsskriv til alle 

husstander, à la det Statens vegvesen har hatt under RV4-bygginga. Dette skal sikre at alle 

har fått informasjon om at prosessen har startet, hva som skal skje i grove trekk og hvordan 

de kan finne informasjon og medvirke underveis. Når det nærmer seg et vedtak må det også 

ut informasjon om hvordan dette skal skje. 

 Bruke lokalavisen 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*.  

 Det opprettes én felles Facebook-side for reformprosessen. 

7.4.2 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.   

 

Anbefalinger:  

 Folkemøter: Erfaringsvis vil åpne folkemøter tiltrekke seg folk i den godt voksne delen av 

befolkningen. Derfor anbefaler vi mer målgrupperettede møter for spesielt inviterte, for 

eksempel frivillige lag og organisasjoner. 

 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 daglig. Se «Meløy kommune – 

debatt» som et eksempel på hvordan en side kan skape debatt og innby til dialog om i en 

reformprosess. 

 Innbyggerundersøkelse: Det er viktig at denne lages og gjennomføres «profesjonelt». 

Planlegging og gjennomføring må skje i et tett samarbeid med arbeidsgruppa for 

«demokrati». 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.  



7.4.3 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. 

 

Anbefalinger:  

 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.   

7.5 Kommunikasjonsplan 

Det må 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. Derfor har vi laget et 

forslag til kommunikasjonsplan for november og desember. 

 

 

  



7.5.1 Kommunikasjonsplan for november og desember 

Dato Mål/tiltak Målgruppe Kanal Ressurse
r 

Evt. 
kommentar 

Snarest Mål: Ha et felles sted hvor 
alle dokumenter og vedtak 
hittil er samlet. Opprette 
felles nettside. 

- Innbyggere 
- Ansatte  
- Media 

- Felles nettside 
- Kommunenes sider (lenke 
til felles nettside) 
- Lenke fra 
intranett/ansattportal 

  

Snarest Felles Facebook-side for 
informasjon og debatt 

- Innbyggere 
- Media 

- Ny Facebook-side   

Uke 45  Informere om 
kommunestyrets 
vedtak og 
videre framdrift 
i prosessen. 

Ansatte i begge kommuner Intranett
/ansattp
ortal 
- Info på 
ledermøt
er (tar 
det 
videre til 
ansatte) 

 

Uke 47 Informere om at 
kommunestyret har nå vedtatt 
framdriftsplanen. Fokusere på 
det som har skjedd, det som 
skal skje og hvordan innbygger 
kan medvirke underveis. 
 
* Vis til felles nettside for mer 
informasjon 
* Ha datoer for folkemøter før 
jul 

Innbyggere i 
begge 
kommuner 
 
 

2-sidig informasjonsskriv 
til alle husstander (9744) i 
Gran og Lunner.  

 Prod./godkjenni
ng av tekster: 3 
dager  
Layout og trykk: 
1 uke  
Innlevering 
Bring: 7 
virkedager før 
utsending (må 
varsles 10 dager 
før innsending) 

Novemb
er 

Promotere folkemøter - Innbyggere 
- Media 

- Arrangementsside 
(Facebook) for folkemøter 
- Plakater  
- Annonser i aviser 
- Redaksjonell omtale 
- Kommunenes nettsider  
- Felles prosjektnettside 

  

Uke 48 Folkemøte(ne) må planlegges 
særskilt, med tanke 
deltakelse og engasjement. 

Innbyggere  - Folkemøte   

 

Kommentar til framdriftsplanen:  

Det er viktig at informasjons- og medvirkningstiltak i perioden rett etter kommunestyremøtet 30. 

oktober kommer i riktig rekkefølge, og slik at de gjensidig forsterker hverandre.  Tabellen ovenfor 

angir derfor en prioritert rekkefølge på aktiviteter i november og desember.  Eksterne og interne 

nettsider må opprettes og få grunnleggende innhold. Felles Facebook-side må på plass, og noen må 

sitte klar til å drifte den. Så går det ut informasjonsskriv til våre 20 000 innbyggere. Dette markerer 

START. Her får alle kortinformasjon om prosessen, om framdrift , om hvor de finner informasjon og 

hvordan de kan delta, og om dato og sted og innhold i folkemøter før jul. Med denne rekkefølgen 

sikrer vi det beste grunnlaget for en åpen prosess med tydelig informasjon og stor deltakelse. 

 


