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«Kommunen består av
folk som leverer
tjenester til folk.
Er vi bevisst i vår
kommunikasjon knytter
vi sterkere bånd mellom
oss.
En
kommunikasjonskultur
skaper vi sammen og
innsiden vil bli reflektert
på utsiden.»
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I arbeidet med kommuneplanens
samfunnsdel kom det fram at
Rørossamfunnet er inkluderende og stolt –
engasjementet og dugnadsånden pulserer.
Disse verdiene er lagt til grunn for visjonen til
Røros kommune: Pulsen i fjellet.

Rørospulsen startet nede i grunnfjellet, frem
av den har Rørosbyen vokst frem og her skal
den fortsatt slå sterkt.
Pulsen i fjellet inkluderer alle fastboende,
tilreisende og tilflyttende. Engasjementet,
kulturen og dugnadsånden og stoltheten
pulserer. Pulsen slår jevnt hele tiden,
samtidig som den varierer i takt med
arrangementer, årstider og samfunnsutvikling.
Kvalitetene som betegner, beskriver og gir
Rørossamfunnet identitet er:
• Kultur
• Verdensarv
• Industri

INNLEDNING
FORMÅLET MED STRATEGIEN
«Kommunikasjon er for samspill det som pusten er for å leve» sa filosof Søren
Kierkegaard. Ordet kommunikasjon bygger på det latinske ordet communis og
betyr fellesskap. Dette kjenner vi igjen i det engelske ordet common og i ordet
kommune. Når vi kommuniserer så deler vi. Kommuniserer vi godt øker vi
sjansen for et godt fellesskap, god samhandling og forståelse. Men svikter
kommunikasjonen, kan det føre til misforståelser, avstand og konflikter. Med
denne strategien synliggjør vi kommunikasjonsutfordringene i Røros kommune,
hvilke verktøy vi har og hvordan vi skal jobbe for å overkomme disse.
Kommunikasjonsstrategien gjelder for alle oss som kommuniserer og informerer
innad i, og på vegne av Røros kommune. Kommunen som tjenesteleverandør,
kommunens samfunnsoppdrag og kommunens egne målsetninger avhenger av
god dialog internt og med alle fastboende, tilflyttende og tilreisende. For å få til
det må vi skape forståelse for hverandre, og betydningen alle har for helheten i
tjenestetilbudet. Med en god kommunikasjonskultur skaper vi rom for utvikling.
En kommunikasjonskultur skaper vi sammen og innsiden vil bli reflektert på
utsiden.
Kommunikasjonsstrategien med tilhørende vedlegg skal klargjøre roller,
forventninger og satsingsområder i kommunens interne og eksterne
kommunikasjon for perioden 2017 – 2021. Kommunikasjonsstrategien støtter
seg på, og understøtter en rekke tilhørende dokumenter. Liste over disse finnes
bakerst i dokumentet.
HVA ER INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON?
Informasjon er et budskap fra en avsender til en mottaker. Kommunikasjon er
dialog mellom to eller flere parter. Vi kommuniserer ikke bare med våre ord,
men også med vår bevegelse, energi og stemmeleie vårt. En liten endring i vårt
kroppsspråk kan gi ordene våre en helt ny betydning. Vi blir bevisste formidlere
når vi er klar over våre ord og vårt kroppsspråk i en hver interaksjon. Å være
bevisst betyr å være til stede for og nysgjerrige på hvordan vi uttrykker oss, og
virkningen vi har både på enkeltpersoner og hele stedet vi er på. Jo mer bevisst
vi er i kommunikasjonsformen desto lettere er det å forstå hverandre. Er fokuset
på kun å få ting unnagjort går vi glipp av god interaksjon og også mulige
kreative løsninger. Er vi bevisst i vår kommunikasjon knytter vi sterkere bånd
mellom oss.
Røros kommune kommuniserer i en rekke kanaler. Vi kommuniserer digitalt, på
papir og direkte i ulike arenaer. Vi kommuniserer med hverandre internt og vi
kommuniserer med brukere eksternt.

BAKGRUNN FOR STRATEGIEN
Kommunikasjonsstrategien til Røros kommune
Kommuneplanens Samfunnsdel (2016 - 2028).

skal

underbygge

målene

i

Kommunikasjonsstrategien er tett knyttet til arbeidsgiverstrategien og
kompetanseplanen. Den er sentral i Røros kommunes strategiske og planmessige
utvikling. Vi har en rekke verktøy for å skape en kultur der alle trekker i felles retning.
En god kommunikasjonskultur i samspill med andre strategidokumenter, lover og
rutiner bidrar til en strategisk helthetlig styring.
Røros kommune er en arbeidsplass, en tjenesteyter, en forvaltningsmyndighet og en
samfunnsutvikler. For at organisasjonen skal yte sitt beste i disse rollene er
kommunikasjon et viktig virkemiddel. En god kommunikasjonskultur løfter frem
mangfoldets kvaliteter og bidrar til at vi sammen kan trekke i felles retning.
PLANPROSESS

Arbeidet med å forme den aller første kommunikasjonsstrategien til Røros kommune
startet i januar 2016. Kommunikasjonsavdelingen hos Fylkesmannen hjalp til med å
sparke i gang prosessen der utvidet ledergruppe utformet sine første innspill.
Prosessen med å utforme arbeidsgiverstrategien har gått parallelt med dette
arbeidet, og innspillene herfra har derfor vært naturlig å trekke veksler på i denne
strategien. Dette var utgangspunktet for det første utkastet som ble presentert og
arbeidet med på Rådmannens ledergruppesamling i april 2017. Dette utkastet ble
sendt til gjennomgang og drøfting i virksomhetene og i staben. Innspillene herfra ble
innarbeidet i et nytt forslag og deretter sendt til Rådmannens ledergruppe med
tilhørende drøftinger i plenum. Kommunikasjonsstrategien ble sendt på en siste
høringsrunde til virksomhetene i forbindelse med dette. Med bakgrunn i kommunens
utfordringsbilde er følgende hovedmål satt for perioden:
• En god intern kommunikasjonskultur
• Et godt omdømme
• Reell brukermedvirkning og målrettet kommunikasjon
FRA STRATEGI TIL HANDLING – INTERN FORANKRING OG IMPLEMENTERING
AV STRATEGIEN
Arbeidet med implementeringen starter med en presentasjon i virksomhetene av det
endelige dokumentet og tiltaksplan for de neste fire årene. Deretter vil vi arbeide
tematisk med de konkrete tiltakene på tvers av organisasjonen. Noen av temaene vil
være overordnet, mens andre blir tilpasset virksomhetens egenart. Framdriftsplan
med tidslinje er skissert bakerst i dokumentet. Noen av tiltakene krever økonomiske
rammer. Rådmannen vil i disse tilfellene legge fram forslag i forbindelse med
budsjett- og økonomiplanprosessen. Strategien evalueres og revideres hvert fjerde
år.
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DAGENS SITUASJON

Røros kommune sine kommunikasjonsutfordringer er flere og forskjellige,
men henger likevel sammen og påvirker hverandre. Utfordringene er ikke
nødvendigvis rendyrkede kommunikasjonsfordringer, men en god
kommunikasjonskultur vil kunne bidra til å løse utfordringene.
Fragmentert kommunalt fellesskap: Et trekk ved dagens situasjon er et
fragmentert kommunalt fellesskap som medfører tendenser til «de» og
«oss» - følelse. Dette skyldes delvis, men resulterer også i manglende
rolle- , oppgave- og helhetsforståelse. Dette gjelder både mellom
virksomheter, men også i politisk og organisatorisk samhandling. Selv om
dette ikke nødvendigvis er en ren kommunikasjonsutfordring, vil en god
kommunikasjonskultur kunne bidra til å skape en positiv endring.

Facebook blir i stadig større grad benyttet av flere virksomheter, men det er
stor variasjon i hvordan mediet brukes. Det er også behov for oppdaterte
retningslinjer slik at vi utnytter mulighetene som ligger her. God planlegging
og gjennomtenkt deling av stoff fra nettsiden vil styrke effekten av å bruke
både Facebook og nettsiden i vårt kommunikasjonsarbeid.
Rom for kommunikasjon: Rom påvirker atferd og igjen hvordan vi
kommuniserer. Hvordan vi bruker rommene har også en innvirkning på
hvordan vi arbeider. Røros kommunes lokaler er fysisk spredt, og det er
stor variasjon i hvordan våre bygg er utformet, og hvordan byggene og
rommene i dem er utnyttet.

Service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet: I Forbrukerrådets
kommunetest, som tester service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet,
lå Røros kommune litt under både landsgjennomsnittet og
fylkesgjennomsnittet i 2016. Samlet for alle år som Forbrukerrådet har
gjennomført kommunetesten, ligger Røros kommune både på fylkes- og
landsgjennomsnittet.

Media: Mediebilde på Røros preges av fire ulike aktører med ulike roller og
tilnærminger. Dette fører til at det tidvis er stort medietrykk og det stilles
ekstra krav til tilgjengelighet og åpenhet. For lite mediekunnskap blant
ansatte fører til utrygghet i møte med media. Vanskelig språk og mye
fagterminologi medfører fare for at kommunens budskap ikke får ønsket
vinkling i medieoppslag. Det er behov for et oppdatert og tydelig
pressereglement og medietrening.

Intern digital kommunikasjon: Vi har pr. i dag ikke et intranett. I dag
orienterer vi oss i hovedsak gjennom egen leder og kollegaer. Det er også
grunn til å anta at ansatte i stor grad orienterer seg om Røros kommune
gjennom kommunens egen nettside og lokalmedia.

Profil: Vi har en tydelig profil med oppdatert profilhåndbok. Enda mer
konsekvent bruk av denne vil øke gjenkjenneligheten og føre til at vi
fremstår mer profesjonell og tydelig.

Et felles internt kommunikasjonsforum må være nyttig og enkel i bruk for
hver enkelt ansatt. Det må også være en plattform for felles informasjon i
hele organisasjonen.
Ekstern digital kommunikasjon: Røros kommune har ikke utnyttet alle
teknologiske muligheter som er tilgjengelig, men er på vei mot at
papirbaserte kanaler i stor grad blir erstattet av elektroniske løsninger. Det
finnes ingen tydelig digital strategi.
Røros kommune har i samarbeid med Os og Holtålen utviklet en ny og
mer brukervennlig nettside. Vi ser likevel at potensialet med den nye
nettsiden ikke er utnyttet. Systematisk arbeid med nettsiden vil heve
kvaliteten på informasjonsarbeidet vårt og bidra til at vi fremstår som mer
profesjonell og brukervennlig.

Klart språk: Hver dag produserer vi som ansatte i Røros kommune store
mengder tekst i vår kommunikasjon med innbyggere og andre. Gjennom
tekstene formidler vi rettigheter, plikter og muligheter. At leserne forstår det
vi skriver er en demokratisk rett og en forutsetning for å kunne ta stilling til
det vi formidler. Røros har i dag ingen språkprofil og ikke en konkret plan for
klarspråkarbeid.
Minoritetsspråk:
Røros
kommune
har
voksenopplæring
for
fremmedspråklige og tolketjeneste. Vi bruker kun norsk som språk på våre
nettsider.
Det arbeides med at Røros kommune skal bli et samisk forvaltningsområde.
Det vil i den forbindelse lages rutiner som sikrer at den samiske
befolkningen får likeverdig tilgang til informasjon fra kommunen.
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KOMMUNIKASJONSSTRATEGIENS OPPBYGGING

HOVEDMÅL

Hvor skal vi?
Målene i strategien beskriver tilstanden eller resultatene vi ønsker å oppnå
for brukerne, samfunnet, og for organisasjonen og medarbeiderne. Målene
er inndelt i hoved- og delmål. Hvert delmål skal bidra til at vi oppnår
hovedmålene.
Hvordan kommer vi dit?
Strategiene er våre overordnede veivalg og satsinger, som viser hvilke
endringer vi skal prioritere i de nærmeste årene fremover for at kommunen
skal nå de overordnede og langsiktige mål.
Hva gjør vi?
Strategiene konkretiseres deretter gjennom tiltak og handlinger.

Hovedmål

Delmål
Strategier

1. EN GOD INTERN KOMMUNIKASJONSSKULTUR
2. ET GODT OMDØMME
3. REELLBRUKERMEDVIRKNING OG MÅLRETTET KOMMUNIKASJON

Tiltak
6

KOMMUNIKASJONSMÅL

HOVEDMÅL
1. EN GOD INTERN KOMMUNIKASJONSKULTUR
2. ET GODT OMDØMME

3. REELL BRUKERMEDVIRKNING OG MÅLRETTET KOMMUNIKASJON

HOVEDMÅL 1:
En god intern kommunikasjonskultur
Kommunikasjon på arbeidsplassen
Kommuniserer vi godt blir arbeidsplassen mer enn et sted der vi utfører en jobb – det blir et godt sted å
være. Liker vi arbeidsplassen vår blir vi også gode ambassadører for virksomheten vår.

Grunnlaget for et godt arbeidsmiljø
God intern kommunikasjon legger grunnlaget for et godt arbeidsmiljø, men er også viktig for god ekstern
kommunikasjon. Jo mer bevisst vi kommuniserer innad desto mer til stede er vi for våre brukere.
Kommunikasjon er mer effektivt om vi har fokuset i væren kontra i gjøren. Når vi er tilstedeværende i våre
samtaler blir menneskene vi er sammen med mer kreative, medfølende og produktive i dialogen.

Vi oppnår også:
•
•
•
•

Å skape gode relasjoner
Tryggere kommunikasjonsmiljøer
Å bli mer mottakelig for andres ideer
Å øke sjansene for gode løsninger

«Når vi er til
stedeværende i våre
samtaler blir
menneskene vi er
sammen med mer
kreative, medfølende
og produktive i
dialogen.»

Kommunen består folk som leverer tjenester til folk
Er vi bevisst i vår kommunikasjon knytter vi sterkere bånd mellom oss. Røros kommune er en organisasjon
der vi er avhengig av alle. Med en god intern kommunikasjonskultur unytter vi mangfoldet, hverandres
kompetanse og ulike kvaliteter. Er vi bevisste i måten vi kommuniserer i alle deler av våre arbeidsprosesser,
sikrer vi en inkluderende kommunikasjonskultur som eksternt reflekteres i god tjenesteutøvelse.

En gjennomsiktig organisasjon bygger tillit
Tillit er roten til et godt samarbeid. Har vi felles verdier som likeverd, respekt, tilstedeværelse, lydhørhet,
samarbeidsvilje og åpenhet, vil dette prege samspillet mellom politikere, ledere, ansatte og tillitsvalgte og
skape en stolt og trygg identitet.

Vi har både fysiske og digitale rom
Rom som legger til rette for varierte arbeidsmåter som samarbeid, fokus, læring og sosialisering øker
sjansen for et godt kommunalt fellesskap, kreative arbeidsprosesser og vil bidra til en god
kommunikasjonskultur.
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HOVEDMÅL 1:

STRATEGIER:

DELMÅL:

1. VI ER BEVISST I VÅR
KOMMUNIKASJON

•

Vi bygger kultur med hverandre og for hverandre

•

Vi ser hverandre, gir ros og konstruktiv kritikk

•

Vi har forståelse for hva ytringsfrihet, taushetsplikt og lojalitet er

•

Vi utnytter vårt menneskelige potensiale til det beste for våre kollegaer og
innbyggere

•

EN GOD INTERN
KOMMUNIKASJONSKULTUR
2. VI HAR ROM FOR
KOMMUNIKASJON OG SAMARBEID

Vi legger til rette for varierte arbeidsmåter som samarbeid, fokus, læring og
sosialisering

•

Vi synliggjør hverandre ved å fremheve ansatte

•

Vi legger til rette for smartere felles arbeidsprosesser

•

Vi har intern informasjon som er lett tilgjengelig

•

Vi har kanaler og arenaer hvor ansatte har lyst til å løse utfordringer, komme
med innspill og finne løsninger internt

3. VI HAR PROAKTIV
INFORMASJONSFLYT I
ORGANISASJONEN

•

Vi kommuniserer jevnlig styringsdokumenter, endringer, vedtak, politiske
beslutninger og nyheter til alle ansatte

•

Vi er bevisste og aktivt opptatt av å søke informasjon som påvirker eget
arbeidsfelt

DELMÅL:

Vi er bevisst i vår kommunikasjon

TILTAK:
Kurs, seminar og arbeidsmøter hvor vi jobber med hvordan skape et godt
kommunikasjonsmiljø.

Tema og fokusområder:
•

kommunikasjon i samhandling

•

informasjonsflyt

•

tydelig dialog

•

kroppsspråk

•

skrivekurs

•

refleksjon
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DELMÅL:

Vi har rom for kommunikasjon og samarbeid

TILTAK:
•

Vi har obligatorisk felles seminar og lunsj for alle ansatte to ganger i
året

•

Vi har et felles uformelt og frivillig drop-in lunsj en gang i måneden der
vi møtes på ulike lokasjoner

•

Vi fremhever en ansatt hver uke i et felles «fredagsbrev»

•

To budsjettkonferanser i året der politikere og administrasjon arbeider
sammen

•

Vi analyserer og lager en plan for hvordan kommunens fysiske,
romlige løsninger legger til rette for samhandling

•

Vi utvikler en intern digital strategi

•

Vi undersøker i alle medarbeidersamtaler- og undersøkelser at
ansatte har kanaler og arenaer der de kan løse utfordringer, påvirke
og bidra internt
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DELMÅL:

Vi har proaktiv informasjonsflyt i organisasjonen

TILTAK:
•

Vi utvikler en digital, intern plattform

•

Vi lager en møtemal for alle jevnlige avdelings-,
virksomhet, stabsmøter som skal sikre at felles
overordnet informasjon når ut til alle ansatte
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HOVEDMÅL 2:
Et godt omdømme
Omdømme speiler organisasjonen
Et godt omdømme speiler en organisasjon det er godt å jobbe i og som derfor leverer tjenester med god
kvalitet for brukeren. Et godt omdømme avhenger altså av det første kommunikasjonsmålet – en god intern
kommunikasjonskultur. Bevissthet rundt hva vi er og ønsker å være, legger grunnlag for hvordan du snakker
om oss til andre. Dersom du snakker deg selv ned, vil andre oppfatte deg som negativ. Det samme med
organisasjonen, altså arbeidsplassen din. En god huskeregel er at hvis du synes noe er negativt, snu heller på
det og kom med innspill til hvordan dette kan bli bedre. For at organisasjonen skal kunne utvikle seg i en
positiv retning, er konstruktive innspill nødvendig. Derfor er gode kommunikasjonskanaler internt avgjørende
slik at kreative ideer, interne uenigheter og forbedringsbehov som du som medarbeider har, fanges opp.

Omdømme er forventningsstyring
Omdømme handler om forventningsstyring og er en kombinasjon av samfunnets behov og hvordan vi best
jobber for å imøtekomme disse behovene. Omdømme handler altså om hvordan vi jobber med alle våre
prosesser og klarer å synliggjøre dette. Ikke minst handler omdømme om å tydeliggjøre våre ansvarsområder
– hva er kommunens oppgaver og hva kan vi ikke gjøre. Vårt omdømme er resultatet av alt vi gjør og hvordan
vi kommuniserer det.

«Et godt
omdømme
speiler en
organisasjon
det er godt å
jobbe i»

Omdømme handler om å kommunisere retning
Organisasjonen Røros kommune har vært i gjennom og vil fortsette å være i omstilling. I denne prosessen er
det viktig å ha en åpen dialog og kommunisere hvert steg som blir tatt og hvordan dette vil påvirke hverdagen.
Åpenhet vil skape forståelse og ro rundt temaer som kan være vanskelige. Intensivering av åpen
kommunikasjon vil skape trygghet og lojalitet til organisasjonen og ut i fra det vil det vokse frem et omdømme
som virker samlende og attraktivt.

En god arbeidsplass bidrar til et godt omdømme
Ønsker vi å tiltrekke, utvikle og engasjere mennesker, må hver enkelt ansatt og organisasjonen bidra til det. Vi
tiltrekker oss mer av det vi er selv. Bidrar du som ansatt positivt inn i organisasjonen, er det mer sannsynlig at
kollegaene dine også gjør det. Er vi den beste versjonen av oss selv vil det også være til det beste for
brukeren, nåværende og fremtidige ansatte. Slik får organisasjonen Røros kommune et godt omdømme som
arbeidsplass, forvaltningsmyndighet, tjenesteyter og samfunnsutvikler.
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HOVEDMÅL 2:

DELMÅL:

STRATEGIER:
•

1.

2.

ET GODT OMDØMME

VI ER EN ATTRAKTIV
ARBEIDSPLASS

VI ER EN PROFESJONELL
FORVALTNINGSMYNDIGHET,
EFFEKTIV OG
SERVICEORIENTERT I
SAKSBEHANDLINGEN

•

Vi bruker innovative rekrutteringsprosesser som bidrar til å skape
oppmerksomhet om kommunen som arbeidsplass både i lokalsamfunnet og
nasjonalt
Vi synliggjør at kommunen har et bredt kompetansemiljø som tiltrekker og
engasjerer
Vi bidrar alle aktivt til en positiv organisasjonsutvikling

•
•
•

Vi vektlegger behandlingstid og god service i saksbehandlingen
Vi har en brukervennlig saksbehandling
Vi unngår byråkrat- og fagspråk som kan gjøre det vanskelig å forstå budskapet

•

•
•
•
•

3.

4.

VI KOMMUNISERER HVORDAN
KOMMUNEN ER EN
DRIVKRAFT I
RØROSSAMFUNNE

VI ER TRYGGE I MØTET MED
MEDIA

•
•

Vi setter dagsorden
Vi kommuniserer hvordan vi utvikler tjenestene våre
Vi kommuniserer pågående utviklingsprosjekt
Vi kommuniserer våre langsiktige planer for å gi våre brukere og ansatte størst
mulig forutsigbarhet
Vi er åpne om forbedringspotensialet
Vi synliggjør kommunens rolle som agendasetter i samfunns- og
næringsutvikling
Vi synliggjør arbeidet med byutvikling og identitet
Vi bruker kreative metoder for å involvere og engasjere brukerne i planarbeidet
vårt, for utviklingen av fremtidens Røros
Vi viser frem positive brukeropplevelser
Vi har konstruktiv dialog med tradisjonelle medier

•
•

Vi er godt kjent med pressereglementet og rutiner for sosiale medier
Vi tar godt vare på ansatte i mediesaker

•
•
•
•

DELMÅL:

Vi er en attraktiv arbeidsplass

TILTAK:
•

Vi lager en plan for hvor og hvordan vi markedsfører
bredden av stillinger

•

Vi promoterer oss selv på yrkes- og karrieremesser
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DELMÅL:

Vi er en profesjonell forvaltningsmyndighet,
effektiv og serviceorientert i saksbehandlingen

TILTAK:
•

Vi gjennomgår saksbehandlingsrutinene våre og
sørger for at saksbehandlingen vår kjennetegnes av
god dialog

•

Vi setter i gang et klarspråk-prosjekt

•

Vi utvikler en språkprofil

•

Vi gjennomfører det digitale språkkurset «Den gylne
pennen»

•

Vi bruker vår felles grafiske profil
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DELMÅL:

Vi kommuniserer hvordan kommunen er en drivkraft
i Rørossamfunnet

TILTAK:
•

Vi lager kommunikasjonsplaner for alle
omstillingsprosjekter hvor vi synliggjør
involveringsmetoder og hvordan vi skal engasjere
innbyggerne

•

Vi lager en felles årlig publiseringsplan
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DELMÅL:

Vi er trygge i møte med media

TILTAK:
•

Vi gjennomfører mediekurs og arbeidsseminar med
fokus på pressereglement og rutiner for sosiale medier

•

Vi gjennomfører medietreningskurs
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HOVEDMÅL 3:
Reell brukermedvirkning og målrettet kommunikasjon
Vi skal gi brukerne best mulig forutsetninger for å nyttiggjøre seg kommunens tjenester, ha dialog med
kommunen og engasjere seg i demokratiske prosesser.
Vi legger til rette for reel brukermedvirkning
Vi må forvente at det vil komme til dels store endringer i hvordan mennesker i et moderne mediesamfunn
mottar og bruker informasjon. I enda større grad enn før vil folk forventer å kunne møte oss digitalt, at våre
tjenester er tilgjengelig digitalt og at vi legger til rette for brukermedvirkning.
Stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge» påpeker at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for
forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Videre står det at egnede tjenester skal tilbys
digitalt og være den primære måten å kommunisere med forvaltningen på*.

«I enda større grad
enn før vil folk
forventer å kunne
møte oss digitalt, at
våre tjenester er
tilgjengelig digitalt
og at vi legger til
rette for
brukermedvirkning»

I en teknologisk tidsalder vil likevel store deler av arbeidsoppgavene til en kommune være basert på
menneskelige ressurser. Kreativitet, kunnskap, varme og omsorg vil fortsatt være grunnlaget for mye av det vi
gjør, men kanskje med flere tekniske hjelpemidler. Mye vil gjøre arbeidet lettere og hverdagen tryggere.
Samtidig vil den mellommenneskelige kontakten alltid være der.
Begrepsavklaring:
Vi er målrettet i vår kommunikasjon
Mangfoldet av kanaler vil bli veldig stort. Derfor er det viktig at vi prioriterer hvor, i hvilken grad og hvordan vi
er til stede i ulike kanaler. Her gjelder prinsippet om kvalitet fremfor kvantitet og at vi fokuserer på målrettet
kommunikasjon. For å treffe brukerne der de er, må vi definere målgruppene våre og møte de i riktig kanal. Vi
velger kanal basert på hva slags effekt vi ønsker å oppnå, hvem vi snakker med, hvor komplekst
informasjonen er og hvor raskt budskapet må komme fram.

En digitaliseringsstrategi handler om
hvilke tjenester vi kan automatisere og
hvilke arbeidsprosesser vi må endre for
at eksempelvis søknadsprosesser og
andre kommunale tjenester kan tilbys
heldigitalt.

Målgrupper:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tjenestemottakere
Innbyggere i ulike aldere
Egne ansatte
Potensielle arbeidssøkere
Tilflyttere
Næringsliv
Nasjonale og regionale myndigheter
Journalister og medier
Samarbeidspartnere
Hyttebeboere

* Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet

En digital strategi handler overordnet
om hvem vi er og hvordan vi ønsker å
fremstå i digitale forum.
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HOVEDMÅL 3:

DELMÅL:

1.

REEL BRUKERMEDVIRKNING
OG MÅLRETTET
KOMMUNIKASJON

2.

VI HAR EFFEKTIVE DIGITALE
LØSNINGER SOM SETTER
INNBYGGERNE I STAND TIL Å
LØSE OPPGAVENE SINE

VI MØTER INNBYGGERNE
DER DE ER

STRATEGIER:
•

Vi legger til rette for selvbetjening og innsyn

•

Vi har en tydelig digital identitet og er bevisst på hvem vi er og hvordan vi ønsker
å fremstå

•

Vi har lett tilgjengelig informasjon til personer som ikke har digitale ferdigheter
eller der digitale løsninger ikke er tilstrekkelig

•

Vi setter dagsorden

•

Nettsiden er vår viktigste kanal

•

Facebook er vår hovedkanal i sosiale medier

•

Vi jobber systematisk med å lage godt gjennomtenkt informasjon som er tilpasset
definerte målgrupper

•

Media får lett tilgang til informasjon om vår organisasjon

•

Ekstern kommunikasjon er et naturlig verktøy i arbeidsdagen

•

Vi tydeliggjør at Røros kommune er avsender uansett hvilken del av kommunen
som informerer

3. VI HAR GODE
MEDVIRKNINGSPROSESSER

•

Vi involverer brukerne så tidlig som mulig

•

Vi gjør innbyggerne kjent med sine rettigheter, plikter og medvirkningsmuligheter

•

Vi engasjerer og kommuniserer hvordan våre brukere kan påvirke kommunale
beslutninger

•

Vi sørger for at minoritetsspråklige får tilstrekkelig informasjon

DELMÅL:

Vi har effektive digitale løsninger som setter
innbyggerne i stand til å løse oppgavene sine

TILTAK:
•

Vi utvikler en digitaliseringsstategi

•

Vi lager en plan for hvordan vi når ikke-digitale
målgrupper
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DELMÅL:

Vi møter innbyggerne der de er

TILTAK:
•

Vi lager en felles årlig publiseringsplan

•

Vi er godt kjent med retningslinjer og veiledning for
redigering og publisering på nettsiden

•

Vi lager rutiner og retningslinjer for hvordan vi lager et
godt innlegg på Facebook og hvordan vi svarer på
henvendelser og kommentarer
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DELMÅL:

Vi har gode medvirkningsprosesser

TILTAK:
•

Vi arrangerer kurs/ seminar der vi jobber med hva som
ligger i selvbestemmelsesrett og brukermedvirkning
både innad kommunen og mellom kommune og
innbyggerne

•

Vi lager en plan for hvordan vi jobber med
minoritetsspråk i samarbeid med flyktningetjenesten,
voksenopplæringen og tolketjenesten
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TILTAKSPLAN
8
Gjennomgående
tiltak

15
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9

11

8
7
6

16
5

4

13

17

14
3

2
1

2017

2018

2019

2020

TIDSAVGRENSEDE TILTAK
1. Gjøre kommunikasjonsstrategien med tiltaksplan kjent i organisasjonen
2. Kommunikasjonsmiljø-kursserie
3. Lager romplan
4. Utvikler intern digital strategi
5. Utvikler en digital, intern plattform
6. Lager en møtemal
7. Markedsføringsplan rekruttering
8. Gjennomgå saksbehandlingsrutinene med fokus på god dialog
9. Klarspråk-prosjekt
10. Utvikler en språkprofil
11. Gjennomfører det digitale språkkurset «Den gylne pennen»
12. Gjennomfører medietreningskurs
13. Utvikler en digitaliseringsstrategi
14. Lager en plan for hvordan vi når ikke-digitale målgrupper
15. Lager rutiner og retningslinjer for sosiale medier
16. Kurs/ seminar om selvbestemmelsesrett og brukermedvirkning
17. Plan for hvordan vi jobber med minoritetsspråk

2021

GJENNOMGÅENDE TILTAK
•

•
•
•
•
•
•
•

Vi undersøker i alle medarbeidersamtaler- og undersøkelser at ansatte har kanaler og
arenaer der de kan løse utfordringer, påvirke og bidra internt
Lager kommunikasjonsplaner for alle omstillingsprosjekter
Lager en felles årlig publiseringsplan
Obligatorisk felles seminar og lunsj
«Drop-in» lunsj
«Fredagsbrev»
Yrkes- og karrieremesser
Bruker vår felles grafiske profil

FELLES FORSTÅELSE

• YTRINGSFRIHET OG LOJALITET
• ROLLER

YTRINGSFRIHET OG LOJALITET
Grunnlovens bestemmelser om ytringsfriheten gjelder for alle ansatte i Røros kommune
Røros kommune skal være en åpen organisasjon, og ønsker å kjennetegnes av en god ytringsfrihet med stor takhøyde

HUSK:

for at ansatte deltar i det offentlige ordskiftet. Som ansatt besitter du viktig kunnskap og innsikt som kan ha stor
allmenn interesse, og som er viktig for en opplyst samfunnsdebatt.

Som

ansatt

kan

ytringsfriheten

begrenses av lojalitetsplikten som
Lojalitetsplikten har også en sentral rolle i vern av ansatte i arbeidskollektivet

følge av arbeidsforholdet. for å

Ansattes ytringsfrihet er en del av den alminnelige ytringsfrihet som er beskyttet av Grunnloven § 100. Et

overholde lojalitetsplikten kan du

ansettelsesforhold reiser særlige spørsmål fordi ansattes ytringsfrihet kan begrenses av lojalitetsplikten som følger av

som ansatt være nødt til å avstå fra

arbeidsforholdet. For å overholde lojalitetsplikten kan du som ansatt være nødt til å avstå fra enkelte ytringer. Din rett

enkelte ytringer.

til å ytre deg i det offentlige strekker seg likevel langt. Som et utgangspunkt kan du som arbeidstaker uttale deg på
egne vegne, også om forhold som angår egen arbeidsplass eller arbeidsområde. Grensene for ytringsfriheten må

Denne begrensningen må imidlertid

trekkes opp konkret. Se KS veilederen om ytringsfrihet og varsling på www.ks.no for mer informasjon. Veilederen

avveies

belyser også momenter som er sentrale i vurderingen av om en ytring strider mot lojalitetsplikten.

deltagelse i den offentlig debatt.

mot

ytringsfriheten

og

Felles forståelse av ytringsfrihet skaper trygghet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fastslår at arbeidet for å sikre de ansatte en reell ytringsfrihet er en
kontinuerlig prosess. Røros kommune er opptatt av å ha et arbeidsmiljø der ansatte føler de kan ytre seg. I tråd med
KMDs anbefaling, er Røros kommunes målsetning å ha en ytringskultur hvor du som ansatt føler du kan bidra i
samfunnsdebatten. Denne målsetningen er avhengig av trygghet og felles forståelse av hva en ansatt kan
ytre seg om. Gjennom kurs, opplæringsprogram og seminar kan vi sammen arbeide for dette. Ved å sammen trekke
opp grensene for ytringsfriheten skaper vi trygghet, bevissthet og felles forståelse hos folkevalgte, administrative ledere

og medarbeidere*.

* Regjeringen.no, sivilombudsmannen
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ROLLER
ROLLEAVKLARING
En tydelig rolleavklaring er nødvendig
for
Det øverste kommunikasjonsansvaret i Røros kommune ligger hos rådmann og ordfører.

at

forstår

mottaker

av

hva

kommuniserer

vi

informasjonen
og

hvorfor. Vi som kommuniserer på
Rådmannen og kommunalsjefene er ansvarlig for at kommunikasjonsstrategien etterleves og brukes som et strategisk
virkemiddel.

vegne av Røros kommune kan ha flere

ulike roller, alt fra tjenestemottaker,
ansatt, leder, pårørende og politiker.

Virksomhetsleder,

avdelingsledere

og

fagledere

uttaler

seg

om

egne,

administrative

tjenester

og

virksomhet/avdeling, med mindre saken er løftet til et annet nivå. Ledere i Røros kommune skal sikre at
kommunikasjonsstrategien er kjent i egen linje. Det er en leders ansvar at informasjon om saker som angår avdelingen,
virksomheten og den enkelte ansatte blir gjort kjent og forstått.

For at mottakeren av informasjon fra
kommunen skal kunne skille på hvilken
rolle den enkelte har til enhver tid, må
vi være tydelig og ryddig i rollene.
Rolleavklaring er også viktig for å sikre

Ansatte kan gi faktaopplysninger fra eget arbeidsfelt eller fagområde. Alle ansatte har ansvar for å følge vedtatte
retningslinjer og rutiner for kommunikasjon.

god

dialog

mellom

politisk

og

administrativt nivå.

Tillitsvalgte og vernetjenesten har en fristilt rolle for å ivareta sine oppgaver. De er ikke bundet av
kommunikasjonsstrategien. Samarbeidet med kommunens ledelse innenfor kommunikasjonsarbeid er basert på tillit og
gjensidig forståelse for hverandres roller.

Folkevalgte

medlemmer

i

kommunestyret

og

dets

komiteer omfattes

ikke

av Røros

kommune

sin

kommunikasjonsstrategi. De står fritt til å uttale seg som politikere i kommunestyret, men ikke på vegne av Røros
kommune. Folkevalgte må likevel være bevisst på egen rolle i sin kommunikasjon. Rollen kan skifte mellom bl.a. ansatt,
arbeidsgiverrollen og ombudsrollen.
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MÅLEPARAMETER

Kommunikasjon er håndfast og ugripelig. Noen av målene og tiltakene
som er beskrevet i denne strategien vil kunne gi resultater som lett kan
måles og sammenlignes, mens andre resultater vil først og fremst
påvirke og gi resultater i en større helhet. Mål, tiltak og resultat vil
evalueres når strategien revideres.

•
•
•
•
•

Brukerundersøkelser på Servicetorget
Trafikk og brukeradferd på nettsida og sosiale medier
Medarbeidersamtaler – og undersøkelser
Medieomtale – medieovervåking
Tilbakemeldinger intern og ekstern
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AKTUELLE DOKUMENTER

Her er det samlet flere dokumenter som indirekte er knyttet til
kommunikasjonsstrategien. Disse er nyttige verktøy i Røros
kommunes kommunikasjonsarbeid. Listen oppdateres
fortløpende i perioden.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overordnet beredskapsplan
Arbeidsgiverstrategi
Strategisk kompetanseplan
Pressereglement & rutiner for sosiale medier
Veiledning og retningslinjer for oppdatering og redigering av
nettsiden
Profilhåndbok
Språkprofil - utarbeides
Retningslinjer for annonsering - utarbeides
Etiske retningslinjer for Røros kommune
Retningslinjer og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i
Røros kommune
Arbeidsreglement

29

Alle bilder i dokumentet: Tom Gustavson

