
Molde kommune

Kommunikasjonsstrategi
2015 – 2022



2

1. Innledning

Molde kommunes kommunikasjonsstrategi er basert på mest mulig åpenhet. Åpenhet 

er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og en åpen organisasjon 

innebærer målrettet satsing både på ekstern og intern kommunikasjon. 

Molde kommune skal ikke frykte negative 

presseoppslag. Nedskjæringer, omstillinger og andre 

tiltak som kan oppleves ubehagelig, er en del av den 

kommunale driften.

Kommunens ledere skal bidra til å skape forståelse 

for hvorfor tiltak er nødvendig og formidle hvordan 

kommunen håndterer slike situasjoner. Gjennom god 

kommunikasjon skal vi sikre at forventningene til oss 

samsvarer med det vi skal levere.

Publikum skal oppleve at de har reell dialog med kommunen, og at det er lett å 

engasjere seg og gi innspill. Medarbeidere, brukere og andre berørte skal i størst 

mulig grad involveres i kommunens arbeid med kontinuerlig forbedring av våre 

tjenester.  Utviklingen av digitale kommunikasjonsverktøy gjør at vi ikke lenger kan 

tenke tradisjonelt når vi kommuniserer. Vi må være der innbyggerne våre er. 

Arne Sverre Dahl

Rådmann
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2. Hva bygges strategien på?

Denne kommunikasjonsstrategien erstatter kommunikasjonsplan vedtatt i Molde 

formannskap 17.11.2006. Strategien er det viktigste styringsdokumentet i 

kommuneplanens mål om at «åpenhet og god kommunikasjon skal prege all 

kommunal virksomhet».

Kommunikasjonsstrategien med tilhørende vedlegg skal klargjøre roller, 

forventninger og satsingsområder i kommunens interne og eksterne 

kommunikasjonsarbeid for perioden 2015 – 22. I kommunikasjon ved kriser benyttes 

kommunens planverk for krisehåndtering og beredskap.

Handlingsplanen rulleres annethvert år.

2.1 Lovgrunnlag

Molde kommunes ansvar for å drive informasjon om sin virksomhet er hjemlet i en
rekke lover, her gjengis de mest sentrale:

Kommuneloven § 4
”Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. 
Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og 
fylkeskommunale forvaltning.”

Offentlighetsloven § 1
”Formålet med loven er å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og 
gjennomsiktig, for slik å styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske 
deltakingen, rettssikkerheten for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra 
allmenheten. Offentlighetsloven, §§ 3 og 10, omhandler rett til innsyn i dokument, 
journaler og register, samt offentlige organers plikt til å føre journal.

Forvaltningsloven
Loven omhandler bl.a. bestemmelser som regulerer hvordan saksbehandling
skal foregå og informasjon til part(er) under saks- og klagebehandling.

Videre er det en rekke andre lover som understreker kravet om at kommunen skal 
informere og veilede. Eksempel på slike lover er: Kommunehelsetjenesteloven, 
helsepersonell-loven, opplæringsloven og barnehageloven. 
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Arkivloven § 6
«Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at 

dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid»

2.2 Overordnede mål og styringsdokumenter*

Kommunens visjon er Molde stikker seg ut. 

Hensikten er at kommunen skal stikke seg ut på 

en positiv måte. Visjonen symboliserer viljen til 

å yte noe ekstra hos både folkevalgte, ledere og 

medarbeidere. Organisasjonens felles 

verdigrunnlag er ROSE. Gjennom de 

grunnleggende verdiene respekt, omsorg og 

samarbeid skal vi drive en effektiv organisasjon.

Vårt felles verdisett skal prege vår hverdag og 

motivere oss til å yte vårt beste overfor brukerne våre. 

2.3 Relaterte dokumenter

Interne dokumenter med tilknytning til kommunikasjonsstrategien er: 

Kommuneplanens samfunnsdel, etiske retningslinjer for Molde kommune, 

digitaliseringsstrategi for ROR IKT, arbeidsgiverstrategien, administrativ ledelse i 

Molde kommune, lederavtalen, akivplanen, kanalstrategi for intern dokument- og 

informasjonsflyt, pressereglementet og retningslinjer for bruk av sosiale medier.

3. Prinsipper for kommunikasjon

3.1 Ledere

I Molde kommune er intern og ekstern kommunikasjon et lederansvar. Det øverste 

informasjonsansvaret ligger hos ordfører og rådmann. Politiske kommentarer og 

vurderinger gis av politisk nivå, mens rådmannens ansvar gjelder ved overordnede, 

administrative saker. 

Enhetsleder har ansvar for:

 Å informere om tjenesten til eksterne målgrupper

 Å være oppdatert på lokale mediesaker og ytringer som berører tjenesten

 Å sikre rutiner for best mulig kommunikasjon innad i egen enhet
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Når det gjelder uttalelser til pressen er ansvars- og rollefordeling mellom ordfører, 

rådmann, fagsjefer, enhetsledere og daglige ledere for kommunale foretak nærmere 

beskrevet i kommunens pressereglement (se vedlegg 2).

3.2 Medarbeidere

Hver enkelt medarbeider har ansvar for å holde seg orientert gjennom de 

møtestrukturer og verktøy som rådmannen og enhetsleder til enhver tid har lagt til 

rette for. 

Ansatte i Molde kommune har ytringsfrihet som privatpersoner, og må gjerne ta del i 

offentlige samfunnsdebatter. Ansatte har selv plikt til å presisere at de uttaler seg 

som privatpersoner når de uttaler seg eller kommenterer saker innenfor kommunens 

ansvarsområder. I saker hvor man selv er saksbehandler eller innehar en annen 

sentral rolle, forventes det full lojalitet til kommunens vedtak og bestemmelser. 

4. Intern kommunikasjon

Med intern kommunikasjon menes dialog og 

informasjonsutveksling mellom kommunens 

ansatte innad i samme avdeling, og mellom ulike 

avdelinger, enheter og nivåer i organisasjonen.

4.1 Sentrale utfordringer

Kommunens viktigste utfordringer i det interne kommunikasjonsarbeidet er at:

 Ledere og medarbeidere generelt bruker for mye tid på å finne frem til    

relevant informasjon og dokumentasjon

 Vi har ulike måter å fremstille saker på, og ulike måter å gjøre dem 

tilgjengelig på

 Mange medarbeidere ikke er på intranett i løpet av arbeidsdagen

 Innholdet på intranettet oppleves som irrelevant for mange medarbeidere

 Kommunikasjonen fra overordnet ledelse kan oppleves som utydelig
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4.2 Kommunikasjonsmål

Godt, internt kommunikasjonsarbeid skal sikre:

 Ledere og medarbeidere som er godt informert om forhold som berører eget 

arbeid og som kjenner til kommunens satsingsområder og prioriteringer

 Rett involvering og gode arbeidsprosesser

4.3 Strategier for intern kommunikasjon

4.3.1 Konsekvente kanalvalg

Kommunens ledere er tydelig på hvilke kommunikasjonskanaler og møtearenaer som 

er de prioriterte.  Dette gjelder både fra rådmannsnivået og i den enkelte enhet.

4.3.2 Proaktiv

Rådmannen og øvrige ledere prioriterer og tar initiativ til å formidle relevant 

informasjon til kommunens medarbeidere.

4.3.3 Digital og effektiv

Molde kommunes medarbeidere innhenter den informasjonen de trenger og 

samhandler på tvers av avdelinger og enheter til beste for kommunens brukere. 

Intranettet skal være tilgjengelig for alle medarbeidere og skal kunne leses like godt 

via mobile enheter som fra kontor PC. 

5. Ekstern kommunikasjon

Med ekstern kommunikasjon forstås informasjon til og dialog med brukere av 

kommunens tjenester, innbyggere for øvrig, med næringslivet, media, andre 

kommuner og øvrige samarbeidspartnere. 
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5.1 Sentrale utfordringer

Kommunens viktigste utfordringer i kommunikasjonen med eksterne aktører er at:

 Forventningene til hva kommunen kan levere ofte er høyere enn hva som er 

realistisk

 Kommunens budskap ikke kommer ut i media eller får ønsket vinkling 

 Budskap kan misoppfattes gjennom bruk av vanskelig språk og for mye 

fagterminologi

 Elektronisk kommunikasjon ikke blir arkivert i tilstrekkelig grad

 Kommunikasjonen skjer i for mange kanaler uten tydelig prioritering fra 

kommunens side

 Tilbakemeldinger, fra alle grupper og til rett tid, ikke sikres i tilstrekkelig grad

5.2 Kommunikasjonsmål

  Det eksterne kommunikasjonsarbeidet skal:

 Gi innbyggerne realistiske forventninger til vår virksomhet

 Gjøre innbyggerne kjent med kommunens tjenestetilbud

 Skape engasjement og interesse

 Gi mulighet for påvirkning og deltakelse

 Bidra til at kommunen oppleves som en attraktiv arbeidsgiver

 Bidra til at Molde fremstår som en god by å bo, studere og jobbe i.

5.3.1 Strategier for ekstern kommunikasjon

5.3.1 Tydelig og forståelig

Kommunens budskap skal være lett å forstå. Vi sier det viktigste først, og bruker ord 

som er alminnelige i det norske språket. Der det er nødvendig, skal informasjonen 

tilbys på flere språk enn norsk.

5.3.2. Åpen og korrekt

Alle ansatte i Molde kommune skal bidra til åpenhet om vår virksomhet. 

Informasjonen som gis skal være korrekt. Samfunnsmessige, økonomiske og andre 

konsekvenser skal formidles så presist som mulig.
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Vi praktiserer meroffentlighet, og imøtekommer alle krav om innsyn såfremt det ikke 

er hjemmel for å unnta dokumentasjon fra offentligheten. Kommunens etiske 

retningslinjer er godt kjent og etterleves i hele organisasjonen.

Molde kommune deler mest mulig. Brev og politiske saksdokumenter som etter loven 

ikke skal unntas offentlighet, skal være lett tilgjengelig på kommunens nettsider. Vi 

bidrar til nyskapning og godt samarbeid gjennom å dele erfaringer om 

satsingsområder, prosjekter og annet via nettsidene, media og andre kanaler. 

5.3.3 Modig og proaktiv

Molde kommune bidrar i samfunnsdebatten og har en proaktiv 

holdning til hva pressen bør formidle. I sentrale saker vurderes 

presseorientering og/eller pressemeldinger. Vi frykter ikke 

konsekvensene av åpenhet, men legger vekt å formidle 

hvordan kommunen tar tak i og håndterer krevende situasjoner. 

Ledere og medarbeidere skal ha kontinuerlig fokus på å 

formidle de positive historiene. Kommunens pressereglement skal være kjent og 

forstått i hele organisasjonen.

5.3.4 Involverende

Molde kommunes innbyggere og næringsaktører skal oppleve at de har god dialog 

med kommunen, og at det er lett å engasjere seg og gi innspill i kommunale 

beslutningsprosesser. Publikum kjenner mulighetene for å gi innspill i våre digitale 

kanaler, og terskelen for å arrangere folkemøter er lav. 

5.3.5 Helhetlig

Kommunens skal fremstå konsekvent og helhetlig i alle kommunikasjonskanaler. Vi 

synliggjør tjenestetilbudet og kommunens aktiviteter. Alle enheter følger kommunens 

profilprogram og ivaretar kommunes felles merkevarebygging. Kommunale foretak 

følger egne, tilpassede profilprogram.

5.3.6 Digital og effektiv

Dialogen mellom kommunen og brukerne / innbyggerne følger prinsippet om «digitalt 

førstevalg». Digitale kanaler skal prioriteres der hvor dette er effektivt og 

hensiktsmessig, og kommunikasjonskanaler som er mer ressurskrevende skal 

nedprioriteres eller fjernes helt. Arbeidet med mest mulig selvbetjening skal 

videreføres
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5.3.7 Innovativ

Molde kommune skal aktivt prøve ut nye 

kommunikasjonskanaler. Vi skal tåle «prøving og 

feiling» og opparbeide god kompetanse i bruk og 

utnyttelse av ulike sosiale medier. Kommunens 

retningslinjer for bruk av sosiale medier skal være

kjent og forstått i hele organisasjonen. 

Kommunikasjon gjennom bruk av bilder og 

videoer, skal ha økt fokus.

6 Gjennomføring og revidering

Kommunikasjonsstrategien følges opp gjennom vedlagt tiltaksplan. Planen revideres 

i forbindelse med budsjettbehandlingen.


