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Strategisk informasjonsplan   
 

Mål for kommunens informasjonsarbeid   
Hattfjelldal kommunes informasjonsplan er et verktøy som skal bidra til å synliggjøre Hattfjelldal som 
en positiv og god bokommune med høy kvalitet på de kommunale tjenestene og den kommunale 
servicen. Alle ansatte - spesielt ledere på alle nivåer - har et ansvar for å etterleve planen. 
Mål: 

 Omdømmebygging   

 Åpenhet   

 Informere innbyggerne om hva kommunen arbeider med 

 Gi innbyggerne korrekt informasjon (proaktivt) om tjenester, prosjekter, nyheter mm   

Hvem skal vi nå   
 Alle innbyggerne   

 Brukere av kommunens tjenester   

 Internt (ansatte)   

 Potensielle innbyggere 

 Media/presse  

 Næringslivet 

 Politikere 

Suksessfaktorer   
Ansvarliggjøring, hvem har ansvar for hva i informasjonsprosessen  

 Hovedansvaret for kommunes informasjonsplikt i medhold til Kommunelovens § 4, pålegges 
ordfører og rådmann.   

 Rådmannen kan overlate til sine medarbeidere i administrasjonen, eller pålegge disse å 
utøve informasjonsvirksomhet innenfor sine respektive ansvar- og fagområder. 

 Avdelingsleder kan delegere informasjonsansvar til sine medarbeidere. 

 Informasjonsansvarlig er behjelpelig med å få ut informasjon til hjemmeside og sosiale 
medier. 

Informasjonsprinsipper     
Hattfjelldal kommunes informasjonsstrategi skal gjenspeile følgende verdier:   

• Åpenhet   
• Respekt   
• Ansvar   

   
Det legges til grunn følgende 5 prinsipper for kommunens informasjonsvirksomhet.   
   

1. Hattfjelldal kommunes informasjonsansvar skal følge avdelingslederne   
a. Informasjon er et lederansvar   
b. Avdelingslederne har et særlig ansvar for både intern og ekstern informasjon innen 

sine respektive fagområder.   
c. Informasjonsformidling er et virkemiddel på lik linje med andre virkemidler. 

 
2. Hattfjelldal kommune skal drive aktivt informasjonsarbeid om sin virksomhet   

a. Aktuell informasjon gis tidlig – før den er etterspurt (proaktivt)   
b. Informasjonsaspektet skal ivaretas i alle kommunale planer og prosjekt   
c. Ledere/ansatte må ha tilstrekkelig kompetanse i sitt fagfelt 
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d. Informasjonsansvarlig må raskt få informasjon som skal ut på kommunens 
hjemmeside.    

 
3. Hattfjelldal kommunes informasjonsvirksomhet skal være åpen og korrekt   

a. Offentlighet og meroffentlighet skal praktiseres   
b. Ledere og ansatte skal kjenne Offentleglova    
c. Alle henvendelser om innsyn skal besvares raskt – alle har rett til innsyn   
d. Konfidensialiteten skal ivaretas, jf lovverket   

 
4. Hattfjelldal kommunes informasjon skal være enkel, rask og tilgjengelig   

a. Informasjonsformidlingen må skje gjennom tilgjengelige kanaler   
b. Hattfjelldal kommune skal bruke et enkelt og klart skriftlig/muntlig språk   
c. Ha som mål å gi publikum den informasjon de har behov for første gang de tar 

kontakt.               
 

5. Intern informasjon    
a. Ledere og ansatte i Hattfjelldal kommune har ansvar for å holde seg informert, innen 

sitt fagfelt og stilling, om ting som er relevant for utførelse av sitt arbeid.  De har 
også ansvar for å dele relevant informasjon med medarbeidere og kolleger.   

b. God intern informasjon er en forutsetning for god ekstern informasjon   
c. All intern informasjon skal være åpen og gjensidig   
d. Lederne har ansvar for å informere egne ansatte og etablere gode kanaler internt   
e. Ansatte har et selvstendig ansvar for å holde seg oppdatert. 

Forklaring: informasjonsprinsippene  

1. Hattfjelldal kommunes informasjonsansvar skal følge linjelederansvaret   
     I Hattfjelldal kommune er informasjonsansvaret for de forskjellige fagområdene delegert fra  
     rådmannen til avdelingslederne.  I sitt daglige virke har avdelingslederne flere virkemidler å rå   
     over, bl.a.: budsjett, personalressurser og planer. I tillegg kommer informasjonsansvaret.   
     Rådmannen har ansvar for overordnet informasjon.   
        
     Alle ansatte som er i kontakt med innbyggere, brukere av kommunens tjenester og andre,  
     informerer om kommunen – bevisst eller ubevisst.   
         
     Det vises også til Hattfjelldal kommunes etiske retningslinjer samt plan for bruk av sosiale medier. 
  

2. Hattfjelldal kommune skal drive aktivt informasjonsarbeid om sin 

virksomhet   
     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.”   

        
Hattfjelldal kommune eier sin egen informasjon:  Når noe skjer i Hattfjelldal kommune skal 
kommunen selv styre informasjonen og være først med den – uansett om informasjonen er av 
positiv eller negativ karakter.  Kommunen mister troverdighet om andre utenforstående kommer 
med sin beskrivelse først og det blir vanskelig å tilbakevise (”dementere”) opplysningene.   

        
     For å arbeide riktig med informasjon må lederen/ den ansatte ha kompetanse både innen   
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faget det skal informeres om og om informasjonsarbeid.  Informasjonsansvarlig kan bistå både 
med å finne aktuelle informasjons-saker og anbefale måter å informere på.   

 

3. Hattfjelldal kommunes informasjonsvirksomhet skal være åpen og 

korrekt   
     Offentleglova § 3: ” Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for   
     innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje   
     innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande   
     organ.”    
 
     Hattfjelldal kommune skal praktisere offentlighet jf. lov sitatet. Det betyr at alt kommunen gjør 
     er offentlig.  Dersom noe kan unntas fra offentlighet etter lovverket, skal vi likevel vurdere om   
     hele eller deler av dokumentet/informasjonen kan offentliggjøres – dette kalles   
     meroffentlighet. For at vi skal behandle dette riktig, må ledere og saksbehandlere som   
     skriver brev og politiske saker har kompetanse om Offentleglovas bestemmelser. 
        

Postlister og politiske saker skal publiseres på hjemmesiden. Politiske saker med vedlegg er 
fullpublisert.  I postlistene er det ikke linker direkte til dokumentene, de må bestilles hos 
servicekontoret.  Kommunen har et enkelt system for bestilling av dokumenter fra hjemmesiden.  
Prosedyre for bestillingen er beskrevet på kommunens hjemmeside. 

        
Informasjon om politiske saker: Administrasjonen kan informere om saken fram til den sendes til 
de folkevalgte og etter at vedtak er gjort. I mellomtiden er saken de folkevalgtes ansvar.   

        

4. Hattfjelldal kommunes informasjon skal være enkel, rask og tilgjengelig   
Når vi informerer er det viktig å være klar over hvem som er målgruppen og tilpasse 
informasjonen og informasjonskanaler etter det.  Hattfjelldal kommune har et bevisst forhold til 
universell utforming slik at vi når fram til alle.   

        
     Skriftlig informasjon skal bygge på bruk av enkle ord og uttrykk. Faguttrykk skal forklares.    
        
     Servicekontoret hjelper kommunen som helhet med rask informasjon til den som kontakter   
     kommunen per telefon og e-post.    
       

Når det oppstår en situasjon av allmen interesse, skal ansvarlig leder umiddelbart sjekke fakta og 
informere raskest mulig.  Informasjonen må gjøres tilgjengelig for de(n) som trenger den. 

        

5. Interninformasjon   
     God intern informasjon er en forutsetning for god ekstern informasjon. Når alle ansatte   
     sitter inne med tilstrekkelig informasjon, gjør de en bra informasjonsjobb for kommunen.   
     Det er god imagebygging når innbyggeren kan få nødvendig og korrekt informasjon fra flere 
     steder i kommunen.   
        
     Avdelingslederne har ansvar for at ansatte har tilstrekkelig informasjon til å utføre arbeidet sitt 
     på en tilfredsstillende måte.  Både ledere og ansatte har selv ansvar for å skaffe seg informasjon    
     gjennom møtereferater og ved å spørre.  
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Samtidig er det både god informasjonsstrategi og god arbeidsgiverpolitikk at ansatte er kjent med 
viktige saker før de legges frem til politiske råd/utvalg eller blir omtalt i avisene. 

Strategiske virkemidler   
Hattfjelldal kommune skal benytte informasjon som ett av flere virkemidler for å bedre kommunens   
omdømme. Informasjonsvirksomheten skal også bidra til å nå kommunens mål, slik de er uttrykt i 
kommuneplanen og andre overordnede planer.    
   
Rådmannen har det overordnede ansvaret for informasjonsvirksomheten. Rådmannen skal fremføre 
sin informasjon på slik måte at den er partipolitisk nøytral.  Avdelingslederne har   
ansvaret for informasjon om/ fra egen enhet. Det forutsettes at det settes av tilstrekkelig   
ressurser (tid, penger mm.) til å kunne ivareta informasjonsoppgavene og opplæring innen   
faget.   
 
Informasjonsprinsippene skal gjelde for hele den kommunale virksomheten i Hattfjelldal.   
   
Informasjonsansvarlig har en rådgivende, koordinerende og utøvende funksjon – ikke   
pressetalsfunksjon.   
 

 Innhenting av saker/tema det skal informeres om   
Informasjonsansvarlig er avhengig av å være oppdatert om hva som skjer, være tilstede der 
informasjonen er.  Derfor kan informasjonsansvarlig delta i faste møter som stabsmøter og 
ledermøter.   Ledere må sørge for at alle tiltak og hendelser med nyhetsperspektiv formidles til  
informasjonsansvarlig.   
        
Dessuten må ansatte som leder kommunale prosjekter sørge for at informasjonsansvarlig inviteres til 
prosjektmøter i god tid før viktige milepæler for prosjektet.  

Informasjonskanaler   
     Kommunen benytter en rekke ulike informasjonskanaler.   
       

• Fellesarenaer    
       Informasjonsmøter mm.   
   

• Telefoni / besøk   
 Servicekontoret og andre med plass i førstelinjen har en viktig rolle i å gi riktig og rask informasjon 
til den som kontakter kommunen. 

 God service er avhengig av at alle ansatte bruker kalenderen i outlook/zimbra på riktig måte,    
 det vil si legge inn sine avtaler. 

 
• E-post   
 Enkle henvendelser besvares snarest og senest innen tre dager.  Viktig at saksbehandler bruker 
“fraværsassistenten” i outlook/zimbra, og får videresendt viktig e-post til postmottak. 
 E-post til postmottak: Avsender får automatisk beskjed om at e-posten er mottatt. 

 
• Presse   
Rådmannen har som utgangspunkt en eksklusiv rett til å uttale seg i saker til pressen.  
Avdelingslederne kan i henhold til delegasjon uttale seg på vegne av Hattfjelldal kommune.  
Pressemeldinger skal legges på kommunens hjemmeside.    



6 
 

      Det er ordførers oppgave å profilere politiske synspunkter på vegne av kommunen. 
 

• Hjemmeside  

 Kommunens hjemmeside og sosiale medier, er kommunens viktigste eksterne informasjons- 
og kommunikasjonskanal.   

 Tjenestebeskrivelsene skal være oppdaterte.   

 Saker til politiske møter skal være tilgjengelig.   

 Fra postlistene skal det være enkelt å bestille dokumenter. 
 

   
 

Vedlegg. 
1. Prosjektplan – sosiale medier 

2. Etiske retningslinjer 

 

 


