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Kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling 
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Seminarer og program
KS, KMD og avtalepartene

Fornyelse og utvikling av 
lokaldemokratiet





Utvikling av ny kommune - suksesskriterier

• Involvering

• Informasjon

• Åpenhet

Foto: Stokke kommune
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Ovenfor innbyggerne, ansatte, næringsliv, politikere



Tips fra lokaldemokrativeilederen
• Få tidlig på plass et system for informasjonshåndtering og kommunikasjon, helst før det praktiske arbeidet 

starter opp. Konkretiser hva kommunelovens paragraf 4 om aktiv informasjonsplikt skal innebære.
• Sett av tilstrekkelig med tid og ressurser til å følge opp - informasjons- og kommunikasjonsarbeidet skjer 

løpende.
• Ha kontroll på informasjonen og informasjonskanalene - etabler felles informasjons- og 

kommunikasjonsplattform. Lik informasjon, samtidig og fra samme kilde rydder unna misforståelser og 
uklarheter.

• Etabler faste arenaer og møteplasser for både informasjonsutveksling og dialog. Dette bør gjøres også på 
tvers av de gamle kommunene.

• Søk samarbeid med lokalavisa eller andre lokale medier. Avklar muligheter for fast informasjonsspalte, 
digital ordførerbenk, månedlige nettmøter, informasjonsbilag som innstikk eller lignende.

• Ikke undervurder informasjonsbehovet – det er også viktig å informere om at «det ikke er noe å informere 
om».

• Tilpass informasjons- og kommunikasjonstiltak etter målgruppene – ta i bruk både analoge og digitale 
kanaler.



Fra intensjon til handling
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Partssammensatt utvalgProsjektplan - arbeidsplanArbeidsgrupper /temagrupper  - Bruk av sosiale media – etablere hjemmeside og facebook og legge ut informasjon løpende om sammenslåingsprosessenNyhetsbrev til innbyggerne



Servicetorg
Hvilken rolle 
kan 
biblioteket ta 
som 
servicetorg?
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Presentation Notes
Innbyggerne skal kunne møte kommunen på servicetorgene i Verran sentrum og Steinkjer sentrum. Servicetorget er døren inn til kommunen. Her får innbyggerne informasjon om det meste innen kommunens tjenester. Servicetorget skal også bidra med veiledning, blant annet innen byggesaker.Ved servicetorgene skal det legges til rette for at innbyggerne ved bruk av teknologi kan snakke direkte med saksbehandlerne uavhengig av hvor disse er fysisk lokalisert. Innbyggerne som ikke har anledning til å bruke de digitale løsningene hjemmefra skal få den hjelpen de trenger på servicetorget. Drøft – hvilken rolle kan biblioteket ta som servicetorg i en sammenslått kommune, som utviklingstiltak i en ikke sammenslått kommune



Der mennesker møtes
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Presentation Notes
Suksesskriterie – involvering og informasjonIveland folkebibliotek holder til i næringsbygget Åkle sentralt i Birketveit. Biblioteket er tilgjengelig ca 63 timer i uke (parallelt med butikkens åpningstid)ved hjelp av vårt selvbetjeningsystem (krever nasjonalt lånekort). Vi tilbyr bl.a. utlån av bøker, lydbøker, dvd, spill, tidsskrift etc - helt gratis. Fra sommeren 2016 tilbyr vi også et filmbibliotek i tillegg til e-bøker som har vært i markedet en stund. Vi har egen publikums-pc og tilbyr gratis trådløst nettverk.�Biblioteket skal være en møteplass for kommunens innbyggere, og lokalene vil i løpet av 20 minutter kunne omgjøres til et kulturareal med lerret, prosjektor for lyd og bilde med plass til ca 50 personer. �På biblioteket har du tilgang til Atekst, Norges største avisarkiv med ca 300 millioner artikler. PressReader (5400 aviser og tidsskrift fra hele verden på 70 ulike språk), samt Idunn og Ordnett var vi også tilgang til.�Butikk, kafe, bibliotek, leiligheterDrøft hvordan biblioteket kan være informasjons-navet i sammenslåingsprosessen



www.færder2018.no

@faerder2018
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Presentation Notes
Åpne og vis eksempel på kommunikasjonsstrategi og plan for kommunikasjonstiltak i Færder kommuneFra Danmark: Det er avgjørende viktig at noen i prosjektgruppen jobber med kommunikasjon, både med borgerne, ansatte og politikerne. Det er fort gjort at noen blir misfornøyde , sier Hans Søie, prosjektleder Guldborgsund kommuneInstagram  - trykk @faerder 2018

http://www.notteroy.kommune.no/ferder2018/


Nyhetsbrev
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Innholdside 2 - "Hva betyr Færder kommune", av Toril Eeg, prosjektleder Færder 2018�side 3 - Færder i tall�side 4 - Barnas kommunevåpen�side 6 - Valg 2017�side 7 - NAV Flytter�side 8 - Familiens hus�side 9 - Innvandrertjenesten�side 10 - Nye veinavn�side 11 - Målsetningene for Færder kommune�side 12 - KontaktinfoIndre Fosen har månedens kommunikator



Bygdestafett
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Rissa kommune hadde brukerprofil på bildedelingstjenesten Instagram. Gid innbyggerne innblikk i arbeidsplasser og foreningsliv. Koble på Leksvik kommune-Målet er å la innbyggerne og ansatte bli kjent med bygdene i Indre Fosen.Egen kommunikasjonsgruppe – pekte ut ambassadører i hver bygd – profilere bygda siDet er også en ide om å få alt i bokform! 

http://www.indrefosenkommune.no/innbyggerinvolvering/bygdestafett/


Å bygge noe nytt er inspirerende
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Presentation Notes
Erfaringer fra Danmark er at samarbeidet mellom ledelsen og de tillitsvalgte er viktig for å få fremgang i prosessene og for å gjøre nødvendige avklaringer. Dialogen  må i gangSå tidlig som mulig. Sentrale forutsetninger handler om å • invitere tidlig.• prøve ut nye former for dialog på tvers av faggrupper og kommuner.• bevare respekten for fagligheten.• sikre at hensikten med dialogen mellom nivåene er klar og relevant for den enkelte medarbeiders daglige arbeid.• ha  åpenhet  for hverandre sine ideer. Involveringen  må være reell og det må legges til rette for en kontinuerlig prosess fra start til beslutninger blir fattet.



Kan en gjennom stedsavhengige tjenester 
arbeide stedsuavhengig?
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Presentation Notes
Dette er utklipp fra intensjonsavtalen mellom kommunene Fosnes, Namsos og NamdalseidInnbyggerne møter kommunen der de borHvorfor er da bibliotek en stedsavhengig tjenesteInnbyggerne på Verrastranda forventer fortsatt å få sine bokkasser levert på nærbutikken, selv om Verran og Steinkjer skal bli en kommune. E



Biblioteket som demokratiutvikler

De kommunale bibliotekene er viktige sosiale 
møteplasser og er steder for informasjon, 
debatt og meningsutveksling. Bibliotekene kan
være en viktig arena i kommunens 
demokratiarbeid. De ansatte i bibliotekene har
erfaring med å gjennomføre små og store 
arrangementer. Foto: Meldal kommune
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Meldal folkebibliotek – markering av morsmålsdagen i 2015
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