3. Kommunikasjonsstrategi
med tiltaksplan

Kort omtale av mediesaker
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Situasjon – utfordringer:









Ønske om samarbeidsutvikling
Involverer mange organisasjoner, og har mange interessenter
Ulikt ståsted – ulike interesser – ulikt eierskap
Store tema, komplekse sammenhenger
Fag – og stammespråk
Langsiktig arbeid/perspektiv – strekker seg inn i framtiden
Ulikt modenhetsnivå – ulikt bevissthetsnivå
Flere politiske organer kan gi ulike politiske vedtak
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Målgrupper:
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Om kommunikasjonsstrategien
 Utvikle en felles «fortelling» om våre mål og om våre utfordringer
 Gjelder for alle som er deltagere i prosjektet Innherredsbyen.
 Gjelder kun fram til våren 2021. Den omhandler derfor selve
utviklingsarbeidet.
 Prosjektet har ulike faser – ulike behov i forhold til kommunikasjon.
 Eventuelle justeringer gjøres fortløpende i takt med prosjektets gang. Det lages
en egen tiltaksplan som oppdateres jevnlig.

Sak 3. Kommunikasjonsstrategi
Roller og ansvar
 Den politiske ledelsen av prosjektet har hovedansvar for å fronte prosjektet i saker av politisk
karakter
 Den politiske ledelsen av styringsgruppa, ved Tomas Iver Hallem (leder) og Anita Ravlo Sand
(nestleder), samt ordførerne i styringsgruppa skal så langt det er mulig, stå sammen om
uttalelser
 Medlemmer i styringsgruppa og prosjektleder fronter satsingen der det er naturlig
 Henvendelser om politisk uavklarte saker henvises til den politiske ledelsen
 Er det tvil om saken har politisk karakter, så kontaktes politisk ledelse eller prosjektleder Jomar
Lygre Langeland
 Prosjektsekretariatet står fritt til å uttale seg faglig
 Prosjektsekretariatet har ansvar for å holde samarbeidsaktørene løpende informert
 Kommunikasjonsstrategien godkjennes av styringsgruppa
 Prosjektsekretariatet har ansvar for oppfølging og forslag til justering av tiltaksplan
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Kommunikasjonsmål





Åpen og tilgjengelig kommunikasjon
God medvirkning
Helhetlig, tydelig og lett forståelig kommunikasjon
Proaktiv kommunikasjon

Åpen og tilgjengelig kommunikasjon
Tiltak

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Ansvar

Oppdatering av
www.innherredsbyen.no
Referat sendes ut raskt
Referat – styringsgruppen,
forenklet versjon
publiseres nettside
Rapport –
dialogsamlingene,
publiseres nettside, samt
sendes ut på epost til
deltagere. Tema på
Nyhetsbrev
Referat – prosjektgruppen

X

X

X

Sekr

X

X

X

Sekr

X

X

X

X

X

X

X

X

Alle media henvendelser
besvares raskt
Relevante presentasjoner
og faktagrunnlag
publiseres på
www.innherredsbyen.no

X

X

Kostnad

Målgruppe

Kanal

Alle

Nettside

Prosjekteiere samarbeidspartnere

Epost, nettside

Sekr

Alle

Epost, nettside, nyhetsbrev

X

Sekr

Prosj grp

Epost

X

X

Styrgrp Sekr

Styr grp
Sekr

Media

X

X

Sekr

Alle

Nettside

Proaktiv kommunikasjon
Tiltak

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Tipse media om aktuelle
saker når naturlig
Lokalaviser – gi lokal
vinkling

Ansvar

Kostnad

Målgruppe

Kanal

Sekr

Alle

Media

Sekr i samarbeid med
prosj grp

Alle

Media

Kronikker ved behov

X

X

X

Sekr i samarbeid med
prosj.gruppen

Alle

Media

Holde deltagere på
dialogsamlinger oppdatert

X

X

X

Sekr

Deltagere

Bruk av nyhetsbrev som sendes
som epost evt linkes mot
nettside

Løpende informasjon om
gangen i prosjektet og
status/funn/konklusjoner.
Gi felles uttalelser til
statlige plan- og
utredningsprosesser;
herunder NTP.
Bruk av sosiale medier når
dette vurderes som
hensiktsmessig,

X

X

X

Sekr i samarbeid med
prosj.grp

Alle

Nyhetsbrev, jevnlig,
orienteringer

X

X

X

Sekr i samarbeid med
prosj.grp

Andre (statlige
myndigheter)

Brev og innspill som notat

X

X

X

Sekr

Innbyggeren

Facebook

Helhetlig og lett forståelig kommunikasjon
Tiltak

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Visjonen brukes aktivt

X

X

X

Grafisk profil og
powerpoint-maler
benyttes
Budskapsark – skape
fortellinger med drypp
av fakta/kunnskap

X

X

X

X

X

X

Bildebruk – bruk av
nye bilder, og gjerne
med mennesker i
sentrum. Vær forsiktig
med bilder som kan
«favorisere» den ene
kommunen framfor
den andre.

X

X

X

Ansvar

Kostnad

Målgruppe

Kanal
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Forslag til vedtak: Styringsgruppa vedtar kommunikasjonsstrategi
med tiltaksplan som førende for løpende kommunikasjonsarbeid i
prosjektet.

