
 
  

Kommunikasjonsstrategi



 
 

2 

 
 

 

1 Innledning 
 
I Gran kommune er kommunikasjon et strategisk virkemiddel for å nå 
mål. 
 
Denne strategien skal sikre at kommunikasjonsarbeidet bygger på våre 
felles mål og prinsipper. Det daglige kommunikasjonsarbeidet skal bidra 
til økt medvirkning og deltagelse, forbedre de kommunale tjenestene 
og styrke kommunens omdømme.  
 
Som kommune skal vi sørge for at alle innbyggere får den 
informasjonen de trenger, uavhengig av hvilken livssituasjon de er i. 
Dette krever bevissthet rundt sammenhengen mellom budskap, språk 
og kanaler. Samtidig må vi utvikle måten vi kommuniserer på i takt med 
digitaliseringen i samfunnet.  
 
 

2 Hensikt og forankring  

2.1 Overordnet mål og hensikt 

De overordnede målene for kommunikasjon er: 
  

1. Informasjon fra kommunen til innbyggerne er korrekt og nyttig, lett 
å forstå og lett å finne. 
  

2. Innbyggerne opplever oss i Gran som imøtekommende og som en 
kommune som gjør en god jobb. 
  

3. Vi i Gran har en felles kultur hvor de ansatte lærer, trives og utfører 
arbeidet sitt effektivt, med stolthet og glede. 

 
 

2.2 Forankring 

Lovverk:  
Kommunen forholder seg i tillegg til en rekke lover og forskrifter som gir 
ulikemålgrupper lovfestet rett til å motta informasjon. Ifølge 
Kommunelovens § 4 skal «kommuner og fylkeskommuner drive aktiv 
informasjon om sin virksomhet». I tillegg sier andre lover som for 
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eksempel forvaltningsloven, plan- og bygningsloven og 
offentlighetsloven noe om hvordan kommunen skal informere. 
  
Kommunens styringsdokumenter:  
Flere av kommunens styringsdokumenter inneholder mål for arbeidet 
med kommunikasjon, for eksempel kommuneplanens samfunnsdel, Vi i 
Gran-dokumentet og kommunens språkprofil.  Disse gir god forankring 
for bevisst bruk av informasjon og kommunikasjon. 

3 Kommunikasjonsprinsipper 

 3.1 Kommunikasjon er et lederansvar 

 
 Rådmannen har overordnet ansvar for mål, prinsipper og 

strategier for informasjon og kommunikasjon i Gran kommune. 
  

 Alle ledere har ansvar for ekstern og intern kommunikasjon 
innenfor sitt fagområde. 
  

 Lederne har felles ansvar for at informasjon fra Gran kommune har 
klart språk, er samordnet, pålitelig og etisk forsvarlig. 

  

 3.2 Kommunikasjonen skal være ærlig, åpen og aktiv 

 
 Gran kommune skal legge til rette for innspill, offentlig innsyn og 

deltakelse i demokratiske prosesser. 
  

 Gran kommune skal gi innbyggerne informasjonen de trenger om 
kommunens tjenester, om muligheter, plikter og rettigheter. 
  

 Gran kommune skal skape realistiske forventninger til 
kommunens tjenester. 
  

 Gran kommune skal involvere de ansatte i aktuelle prosesser, og 
informere så tidlig som mulig. 

4 Kommunikasjon i hverdagen  
Alle kommunikasjonstiltak skal ha definert hva en vil formidle (budskap), 
hvem det formidles til (målgruppe) og hvordan det skal formidles 
(kanal). Målrettet kommunikasjon forutsetter at budskap, målgruppe og 
kanal er tilpasset hverandre. 



 
 

4 

 
 

  

4.1 Budskap 

Gran kommune er en klarspråk-kommune. Det betyr at mottakerne 
finner det de trenger, forstår det de finner og kan bruke det til å gjøre 
det de skal. Vi har en språkprofil som skal ligge til grunn for all skriftlig 
kommunikasjon. Dette innebærer at vi følger prinsipper for klart språk i 
ord og struktur.   
  

4.2 Målgrupper 

Grovt sett kan vi kategorisere kommunens målgrupper slik: 
  
 Interne: De ansatte. Som tjenesteytere er de ansatte 

organisasjonens viktigste ressurs i kommunikasjon med 
omverdenen. God intern kommunikasjon gir de ansatte kunnskap 
om virksomheten, skaper tillit, stolthet og arbeidsglede og er også 
en forutsetning for at Gran kommune lykkes med ekstern 
kommunikasjon. 

  
 Eksterne: Innbyggere, brukere av kommunens tjenester, 

næringsdrivende, beslutningstakere og folk vi ønsker skal flytte hit. 
Disse målgruppene består av enkeltmennesker og grupper med 
ulikt behov for informasjon i forskjellige situasjoner. Kommunen 
møter dem som foreldre, husbyggere, elever, pleietrengende, 
jobbsøkere, og folk og bedrifter på flyttefot for å nevne noen 
eksempler. 

  

4.3 Kommunikasjonskanaler 

De viktigste kanalene for generell kommunikasjon i Gran kommune er  
kommunens nettsider, ulike kanaler for intern kommunikasjon, sosiale 
medier, nettprat, innbyggersørvis, og lokal presse. 
  
Det er nødvendig å kombinere bruken av skriftlige, elektroniske og 
muntlige kanaler avhengig av hvilken type informasjon som skal 
formidles og hvem den skal nå. 
  
Mens et personlig brev i noen tilfeller er nødvendig for å sikre at 
lovpålagt informasjon når fram til enkeltpersoner, er annonsering i 
avisen, sosiale medier, video, og åpne møter eksempler på andre 
kanaler som kommunen bruker aktivt for å få fram sitt budskap til 
utvalgte målgrupper. 
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5 Mål og strategier  

5.1 Informasjon fra kommunen til innbyggerne er korrekt og 
nyttig, lett å forstå og lett å finne. 
 

1. Kommunens nettsider er vår viktigste kanal for generell informasjon 
om kommunens tjenester. 
  

2. Vi er bevisst i valg av budskap, målgrupper og kanaler for å gjøre 
kommunikasjonen mer målrettet. 
  

3. Vi gjør skriftlig informasjon lettere å lese ved å forbedre språket og 
legge vekt på struktur og utforming. 
  

4. Vi bruker kommunens grafiske profil konsekvent og korrekt for å 
sikre gjenkjennelighet. 

 

5.2 Innbyggerne opplever oss i Gran som imøtekommende og 
som en kommune som gjør en god jobb. 
 

1. Vi deler informasjon og gode historier i sosiale medier. 
  

2. Vi hører innbyggerne og tar dem på alvor i alle saker som angår 
dem. 
  

3. Vi er gode ambassadører for kommunens virksomhet. 
  

4. Vi følger den digitale utviklinga i offentlig sektor for å forenkle 
dialogen med innbyggerne. 
  

5. Vi gjør innbyggerne i stand til å ta i bruk digitale løsninger. 
  
  

5.3 Vi i Gran har en felles kultur hvor de ansatte lærer, trives og 
utfører arbeidet sitt effektivt, med stolthet og glede. 
 

1. Vi har verktøy som gjør det enkelt å dele og finne den 
informasjonen vi trenger i arbeidet. 
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2. Vi er åpne og i forkant med informasjon i viktige interne prosesser. 
  

3. Vi holder oss orientert om kommunens mål og virksomhet. 
  

4. Vi deler historier som gir innhold til verdiordene våre - raus, proff og 
praktisk. 

 
 

6 Ordforklaringer 
Ambassadør 
At de ansatte skal være kommunens ambassadører, betyr at de 
gjennom sitt arbeid skal representere og formidle kommunens verdier 
og holdninger, nedfelt i «Vi i Gran»-dokumentet. 
  
Budskap 
Budskap er hva vi ønsker å kommunisere, altså meningsinnholdet. 
Budskapet bør tilrettelegges spesielt for de målgruppene som de i 
første rekke er beregnet på. At budskapet når fram, forutsetter god 
kjennskap til målgruppen. 
  
Informasjon vs. Kommunikasjon 
I norsk språkbruk brukes begrepene informasjon og kommunikasjon om 
hverandre. En enkel måte å skille dem på, er at kommunikasjon 
betegner prosessen, mens informasjon er det som formidles, altså 
budskapet. Jobben er ikke gjort bare ved å informere, en skal også 
legge til rette for at det er lett å gi tilbakemelding. 
  
Kanal 
Kanal er et hvert medium eller forum som formidler et budskap til et 
publikum eller en gruppe, for eksempel kommunens hjemmeside, 
Facebook, møter, brev og telefon. For at et budskap skal nå fram, må 
kanalvalget være tilpasset målgruppa. 
  
Målgruppe 
Målgruppa er den eller de du primært ønsker å nå med et budskap. 
Kommunikasjon med målgruppa krever innsikt i målgruppas 
forutsetninger, utfordringer og behov. 
  
Omdømme 
Med omdømme mener vi hvordan innbyggere og andre oppfatter Gran 
kommune over tid. Kommuner konkurrerer blant annet om å rekruttere 
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arbeidskraft, skaffe nye innbyggere og sikre næringsetablering. I denne 
konkurransen kan et godt omdømme være avgjørende.  
 
Innbyggersørvis 
Ordet Innbyggersørvis er et uttrykk for hvordan innbyggere skal oppleve 
møtet med kommunen gjennom en kombinasjonen av analoge og 
digitale kanaler. Den digitale utviklingen gjør at innbyggerne i stadig 
større grad selv kan finne informasjon, sende søknader, melde om feil 
og bestille tid hos saksbehandlere på nett. Innbyggerne kan også ringe 
eller komme til rådhuset for å søke informasjon.  
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Gran Kommune 
61 33 84 00 
postmottak@gran.kommune.no 
 
Åpningstid sentralbord 
09.00–15.00 
 
Besøksadresse 
Gran rådhus 
Rådhusvegen 39 
2770 Jaren 
 
Postadresse 
Gran kommune 

Vedtatt i Gran kommunestyre  
sak 108/20 26. november 2020 


