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1 Innledning 
  
I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Oppegård og Ski å etablere en ny kommune sammen. Den nye 
kommunen trer i kraft 1. januar 2020 og skal hete Nordre Follo kommune. Mange blir berørt av 
endringene og både ansatte, innbyggere og politikere vil ha et stort informasjonsbehov. Mange 
ønsker også å gi innspill og delta i prosessen. 
 
Kommunikasjonsstrategien inneholder retningslinjer for kommunikasjonsarbeidet fram til Nordre 
Follo kommune er etablert 1. januar 2020.  
 
 

2 Mål  
Kommunikasjonen skal bidra til  
 

• økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen 
• dialog og medvirkning  
• godt omdømme 
• felles organisasjonskultur      

 

2.1  Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen   
Innbyggere, ansatte, politikere og andre interesserte skal kjenne til prosessen og hva den nye 
kommunen betyr for dem. De skal også ha nok kunnskap til å delta i demokratiske prosesser og 
politiske beslutninger skal være kjent. De skal også vite hvor de kan søke mer informasjon. 
 
Innbyggerne skal ha kunnskap om endringer i tjenestetilbudet, aktiviteter og demokratiske prosesser.  
Ansatte skal kjenne den nye kommunens mål, rammebetingelser, organisering og hvordan de blir 
berørt av endringene. Dette er en forutsetning for å kjenne delaktighet, forstå sin plass i helheten og 
på denne måten bidra til å formidle korrekt og utfyllende informasjon til andre. Ansatte skal være 
gode ambassadører for den nye kommunen.  
 

2.2 Dialog og medvirkning 
Vi skal legge til rette for at innbyggere, ansatte, politikere og andre interesserte kan være med å 
utvikle den nye kommunen, bl.a. gjennom høringer, saker i råd og utvalg, folkemøter og dialog i 
sosiale medier. Tilstrekkelig informasjon, muligheten for å uttale seg og opplevelsen av å bli hørt er 
viktig for å skape tillit til prosessen og den nye kommunen.   
 

2.3 Godt omdømme 
Både innbyggere, ansatte, politikere og andre skal ha en positiv holdning til Oppegård, Ski og Nordre 
Follo kommune.     
 

2.4 Felles organisasjonskultur 
Den nye kommunen skal ha en felles organisasjonskultur preget av engasjement og felles verdier:  
Likeverd, raushet, åpenhet, engasjement og respekt.   
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3 Prinsipper for kommunikasjon 
Vi følger prinsipper for offentlig kommunikasjon:  
 
Åpenhet – vi skal være åpne, tydelige og tilgjengelige.   
Medvirkning – vi skal ta innbyggere og ansatte med på råd og involvere dem i arbeidet.  
Nå alle – vi skal sørge for at relevant informasjon når fram til alle berørte. 
Aktiv – vi skal være i forkant og informere aktivt.  
Helhet – innbyggere, ansatte, politikere og andre interesserte skal oppleve kommunikasjonen som 
enhetlig og samordnet. 
 

3.1 Åpenhet 
Vi skal drive aktiv informasjon og legge til rette for innsyn. Med dette ønsker vi å skape trygghet, tillit 
og engasjement i arbeidet med å etablere Nordre Follo kommune. Vi vil bidra til kunnskap om 
prosessen, beslutninger og hva som ligger til grunn for beslutningene. Dette gir grunnlag for 
medvirkning, godt omdømme og en felles organisasjonskultur.  
 
Mediene skal oppleve en åpen dialog med kommunene. De skal få tilgang til nødvendig informasjon 
for å gi et korrekt bilde av hva som skjer.   
 

3.2 Medvirkning 
Vi skal legge til rette for dialog og medvirkning fra innbyggere og ansatte. Digitale kanaler og fysiske 
møteplasser skal gi mulighet til å involvere seg i prosessen.  
 

3.3 Nå alle 
Alle som er berørt skal få samme informasjon og mulighet til å delta i prosessen. De skal oppleve at 
det er lett å komme i kontakt med kommunene og få informasjon om hva som skjer fram mot Nordre 
Follo kommune. Informasjonen må være lett tilgjengelig og tilpasset målgruppene. Ofte bør samme 
budskap formidles i flere kanaler. Informasjonen må være i et klart og forståelig språk og all aktuell 
informasjon skal ligge på et eget nettsted for Nordre Follo kommune.  
 
Informasjon som først og fremst angår ansatte skal formidles i interne kanaler før den går ut 
eksternt.   
 

3.4 Aktiv  
Vi skal drive proaktiv, tydelig og løpende informasjon. I tillegg skal vi legge til rette for dialog og sørge 
for at innbyggere, ansatte, politikere og andre interesserte selv kan søke informasjon.   
 

3.5 Helhet 
Kommunikasjonsvirksomheten skal være helhetlig og samordnet. Vi skal bruke egne profilelementer 
så alle tydelig ser hvem som er avsender og hva informasjonen handler om. Alt vi kommuniserer om 
den nye kommunen skal vi si med en stemme og publisere i flere kanaler samtidig.  
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4 Budskap 
Kommunikasjonsarbeidet gjelder prosessen fram til den nye kommunen er etablert. I dette ligger 
også informasjon om den nye kommunen og hvordan den skal løse sine oppgaver som 
tjenesteleverandør, myndighetsutøver, demokrati- og samfunnsutvikler.   
 
Budskapene må ta utgangspunkt i dokumentet Nordre Follo kommune. Avtale mellom Oppegård og 
Ski, vedtatt høsten 2016 og vedtak som blir fattet i løpet av prosessen.  
 
I avtalen mellom kommunene defineres følgende mål og prinsipper for den nye kommunen.  
 

4.1 Mål    
• Nordre Follo kommune skal gi et godt, likeverdig og variert tilbud til sine innbyggere. 
• Nordre Follo kommune er en viktig premissleverandør for levedyktig samfunnsutvikling både 

lokalt og nasjonalt.  
• Nordre Follo kommune har en bærekraftig økonomi. 
• Nordre Follo kommune er en demokratisk og inkluderende kommune for innbyggere og egne 

ansatte.  
 

4.2 Prinsipper 
• Ta utgangspunkt i verdiene likeverd, raushet, åpenhet, engasjement og respekt. 
• Legge til rette for at fagmiljøene lærer av hverandre og tar med seg det beste fra dagens 

kommuner.  
• Bidra til mangfold, innovasjon og nytenkning. 
• Involvere og ivareta de ansatte. 
• Sikre en balansert lokalisering av tjenester og kommunale arbeidsplasser.  
• Gjøre kommunen i stand til å påta seg nye og større oppgaver.  
 

4.3 Tydelig budskap  
På bakgrunn av mål, prinsipper og viktige punkter i avtaler og vedtak vil vi formulere enkle og tydelig 
budskap. Viktige momenter vi bør gjenta gjennom hele prosessen er:  
 

• Den nye kommunen skal sikre alle innbyggere gode tjenester der de bor. 
• De beste tjenestene får vi ved å hente og utnytte det beste fra hver kommune. 
• Alle fast ansatte beholder et arbeidsforhold og får utviklingsmuligheter i den nye 

kommunen. 
• Sammen blir Oppegård og Ski en ressurssterk og robust kommune. 
• I januar 2020 etableres en helt ny kommune: Nordre Follo kommune. 
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5 Målgrupper  
Mange blir berørt av endringene og både ansatte, innbyggere og politikere vil ha et stort 
informasjonsbehov. Lokalmedia vil være opptatt av hva som skjer fram mot Nordre Follo kommune 
og offentlige myndigheter ønsker å følge prosessen.   
 

5.1 Innbyggere   
Innbyggerne i Ski og Oppegård har behov for informasjon om den nye kommunen og prosessen fram 
mot 1. januar 2020. Kommunikasjonsarbeidet skal bevisstgjøre innbyggerne om at vi bygger en ny 
kommune og vi skal informere om hva som blir nytt og hva som ikke blir endret. Videre skal vi bidra 
til å gi et positivt bilde av den nye kommunen samtidig som vi skal skape realistiske forventninger.  
 
Kommunikasjonen skal tilpasses ulike målgrupper som barnefamilier, ungdommer, eldre, innbyggere 
med utenlandsk opprinnelse, næringsdrivende og frivilligheten.   
 
Spørsmål vi må besvare i kommunikasjonsarbeidet   

• Hvilke konsekvenser får den nye kommunen for meg?   
• Hvordan blir tjenestene påvirket?   
• Hvordan blir lokaldemokratiet ivaretatt? 
• Hvordan kan jeg påvirke prosessen? 
• Hvor kan jeg henvende meg for å få informasjon og svar på spørsmål? 

 

5.2 Ansatte  
Vi ønsker positive og engasjerte medarbeidere som deltar i prosessen og må derfor legge vekt på 
løpende informasjon til de ansatte.   
 
Ledere, tillitsvalgte og verneombud har en nøkkelrolle i kommunikasjonsarbeidet. De må derfor 
formidle beslutninger og konsekvenser fortløpende, ofte før de formidles til øvrige ansatte og 
eksterne målgrupper.   
   
Spørsmål vi må besvare i kommunikasjonsarbeidet   

• Hvilke konsekvenser har den nye kommunen for meg og min arbeidsplass?  
• Hvordan blir min nye arbeidshverdag? 
• Hvordan kan jeg påvirke prosessen? 
• Hvordan sikrer kommunene de ansattes rettigheter?   
• Hvordan sikrer kommunene de tillitsvalgte/ansatte medbestemmelse? 

 

5.3 Politikere  
Politikere i de to kommunene skal fatte mange vedtak som berører den nye kommunen. Samtidig 
skal de fortsatt fatte vedtak for de to eksisterende kommunene. De folkevalgte trenger god 
informasjon for å ta beslutninger og må ha tilgang til samme informasjon som ansatte og innbyggere.  
 
Spørsmål vi må besvare i kommunikasjonsarbeidet      

• Hvilke saker skal opp til politisk behandling?  
• Hvilke vedtak fatter politikerne?   
• Hvilke konsekvenser har den nye kommunen for politiske råd og utvalg?  
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5.4 Media 
De lokale mediene vil følge prosessen mot en ny kommune. Vi skal legge til rette for at de får tilgang 
til all tilgjengelig informasjon, og at de som skal uttale seg om saker i forbindelse med Nordre Follo 
kommune er tilgjengelig etter nærmere avtale. Vi skal også sende media forslag til redaksjonelle 
saker. Kommunikasjonsansvarlig for prosessen er kommunenes kontaktpunkt mot media. 
 

5.5 Offentlige myndigheter  
Kommunereformen og kommuner som samarbeider om å etablere nye kommuner blir fulgt av 
mange interesserte, bl.a. fylkesmannen, fylkeskommunen, kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, regjeringen og andre kommuner. Det er derfor viktig å sørge for 
oversiktlig og lett tilgjengelig informasjon om prosessen. 
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6 Kommunikasjonskanaler 
Dagens samfunn har mange kommunikasjonskanaler og vi må velge kanaler ut fra målgruppe og hva 
vi ønsker oppnå. Vi vil derfor benytte alle kanalene nedenfor, både hver for seg og sammen.   
 

6.1 Nettsider 
Både Ski og Oppegård har egne nettsider, som vil bli brukt i kommunikasjonsarbeidet. I tillegg skal vi 
lage en egen nettside for Nordre Follo kommune. Den skal inneholde informasjon om prosessen fram 
til januar 2020 og deretter gå over til å bli den offisielle nettsiden til den nye kommunen.    
 
6.1.1 Felles nettside 
Vi skal etablere nettsiden www.nordrefollo.kommune.no. Nettstedet skal være hovedkilden til all 
informasjon om prosessen mot den nye kommunen for alle aktuelle målgrupper.      
 
6.1.2 Kommunenes nettsider  
Dagens nettsider for Ski og Oppegård består fram til 1. januar 2020. Her vil vi formidle saker som kun 
er aktuelle for innbyggere i de respektive kommunene. Vi vil også lage en tydelig link til nettsiden for 
Nordre Follo kommune.    
 

6.2 Sosiale medier 
Sosiale medier gir mulighet for dialog og fører ofte rask informasjonsspredning. Både Ski og 
Oppegård har profiler på Facebook, Instagram og Twitter. I sosiale medier vil vi oppfordre til aktivitet, 
dialog og til å spre budskap.  
 
Effektiv bruk av sosiale medier krever også at vi overvåker og følger opp det andre legger ut.  
  
6.2.1 Facebooksider 
Vi vil bruke Facebook til å formidle sentral informasjon og linke til nettsider for mer informasjon. 
Erfaringen viser at innbyggere deler innlegg som fenger, f.eks. gode bilder og videosnutter. Disse får 
ofte stor rekkevidde. Vi kan også betale for at innleggene blir spredd til spesifikke målgrupper. Både 
Ski og Oppegård har egne sider på Facebook og vi vil etablere en ny side for Nordre Follo kommune.  
 
6.2.2 Instagram 
Instagram er en inspirasjonskanal som er godt egnet til å bygge identitet og omdømme. Vi vil derfor 
etablere en instagramkonto for den nye kommunen. Her vil vi kjøre ulike kampanjer og konkurranser 
ved hjelp av bilder med emneknaggen #nordrefollokommune.  
 
6.2.3 YouTube 
Film og videosnutter vi formidler i ulike kanaler vil vi samle i en egen YouTube-kanal.     
 

6.3 Informasjonsbrosjyre  
Vi planlegger å sende ut en informasjonsbrosjyre til alle husstander i Ski og Oppegård. Hensikten er å 
sikre at viktig informasjon når frem til samtlige innbyggere, gi økt bevissthet og et positivt 
engasjement om Nordre Follo kommune.  
 
 

http://www.nordrefollo.kommune.no/
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6.4 Presse 
Media er en viktig samarbeidspartner for å informere om den nye kommunen. Vi skal være proaktive 
og kontakte media for viktige saker. I enkelte tilfeller sender vi ut pressemeldinger. De mest sentrale 
mediene er Østlandet blad, Oppegård Avis og NRK Østlandssendingen. Vi vil også kjøpe annonseplass 
i lokalavisene, blant annet for å informere om større arrangementer og viktige endringer.  
 

6.5 Intranett  
Kommunenes Intranett består fram til 1. januar 2020. Her skal ansatte finne omfattende, relevant og 
oppdatert informasjon om arbeidet med å etablere den nye kommunen.   
 

6.6 Felles internt kommunikasjonsverktøy 
Ansatte har behov for et verktøy for å samhandle og dele informasjon på tvers av kommunene. Vi vil 
derfor vurdere ulike løsninger som gir mulighet for å ha egen jobbprofil, følge kolleger og være med i 
åpne eller lukkede grupper, kommentere poster, chatte osv.  
 
Det er også mulig å etablere en egen gruppe for ansatte på Facebook.  
  

6.7 Nyhetsbrev til ansatte 
Vi vil sende ut nyhetsbrev til alle ansatte ca. en gang per måned. Her vil vi presentere aktuelle saker 
og status i prosessen. Nyhetsbrevet blir distribuert både i digitale kanaler og eventuelt på papir via 
ledere. Samme informasjon blir også lagt på kommunenes Intranett.   
 

6.8 Personlig kontakt   
Den mest proaktive og direkte formen for kommunikasjon er å invitere ansatte og innbyggere til 
egne møter og arrangementer for å bli kjent på tvers av kommunegrensene. Dette gjelder både for 
ansatte og innbyggere, og det er mulig å involvere både frivilligheten og næringslivet. Møter og 
arrangementer er noe vi vil vurdere underveis i prosessen.  
 
Vi vil også informere grupper som er direkte berørt via e-post, brev og egne informasjonsskriv.     
 

6.9 Kampanjer 
Vi vil gjennomføre kampanjer og aktiviteter som bidrar til å skape positiv oppmerksomhet om den 
nye kommunen. Eksempler er slagord, roll-up, bannere, plakater og profilartikler med logo og 
budskap som bevisstgjør, synliggjør og bygger merkevare for Nordre Follo kommune. Sosiale medier 
gir også mange muligheter til å skape oppmerksomhet og profilere kommunen. Det kan også være 
aktuelt med en større markering ved årsskiftet 2019/2020.  
 

6.10  Felles profil  
Vi planlegger å benytte egne profilelementer i all kommunikasjon om Nordre Follo kommune. Dette 
skal bidra til en felles identitet og gjøre at målgruppene med en gang se at dette gjelder den nye 
kommunen. Profilelementene kan senere inngå i et helhetlig profilprogram.    
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