KOMMUNIKASJONPLAN VÅG-PROSJEKTET
1 BAKGRUNN
A Ansvar
Ansvarlig for planen er styringsgruppa for prosjektet.

B Historikk
Følgende hendelser danner rammene for videre framdrift i prosjektet:







Kommunestyrevedtak om utredning av mulig samarbeid mellom Våler, Åsnes og Grue kommuner.
Søknad om midler til Fylkesmannen.
Etablert styringsgruppe.
Vedtatt prosjektplan.
Anskaffelse av konsulentbistand (Telemarksforskning).
Opprettelse av arbeidsgrupper.

2 MÅL FOR KOMMUNIKASJONEN
Emne
Kommunikasjonsmål
Hovedbudskap

Målgrupper/interessenter

Vurdering
Skape forutsigbarhet og trygghet på bakgrunn, formål, rammer og framdrift i prosessen både internt og eksternt, gjennom
høy grad av åpenhet og transparens.
1. Kommunene Våler, Åsnes og Grue har noen felles utfordringer, og kan ha interesse av å samarbeide på enda flere
tjenesteområder enn i dag.
2. Vi ønsker å utrede mulighetene for økt samarbeid innenfor områdene økonomi, personal/lønn, arkiv, teknisk og
landbruk, og hvilke gevinster det eventuelt kan gi oss (effektivisering, kvalitet, rekruttering, redusert sårbarhet).
3. All informasjon om prosjektet og utredningene er åpent tilgjengelig for alle.
4. Kommunestyrene i kommunene skal behandle utredningene i løpet av desember 2020.
Interessenter som deltar i utredningsarbeidet (med økte krav til løpende kommunikasjon):
 Ledere og medlemmer i arbeidsgruppene

 Ledere og medarbeidere i aktuelle tjenester som utredes
 Fagforeninger og vernetjeneste
Andre interessenter av utredningene:
 Andre ansatte
 Landbruket
 Folkevalgte
 Innbyggere

3 KOMMUNIKASJONSAKTIVITET
A Sentrale tiltak
Fase Tid
1
03.09.20

1

10.09.20

1

16. – 19.09.20

1

Innen 01.10.20

1

Innen 01.10.20

2

Løpende

Målgruppe
Tiltak
Ledere av
Orientering om prosjektplan og dialog
arbeidsgruppene mellom Telemarksforskning,
kommunedirektører og gr.ledere
Alle ansatte
Orientering om mål og hensikt med
(inkl. i
prosjektet, samt framdrift iht.
tjenestene)
prosjektplanen
Ledere og
Informasjon/dialog om prosjektplan
medlemmer av
og oppstart SWOT
arbeidsgruppene
Innbyggere,
Publisering av informasjon om
landbruket,
prosjektet og dokumentasjon, iht.
folkevalgte
åpenhetsprinsipp
Innbyggere,
Formidle mål og hensikt med
landbruket,
prosjektet og tidslinje
folkevalgte
Ansatte i
Kommunens representanter i
tjenestene
arbeidsgruppene har dialog internt
med ansatte på tjenesteområdet i
egen kommune

Mål
Felles forståelse av bakgrunn,
formål, rammer og framdrift,
grunnlag for oppstart i arb.gr.
Felles forståelse av bakgrunn,
formål, rammer og framdrift

Kanal
Ansvar
Teamsmøte Kommunedirektører
Intranett /
e-post

Kommunedirektører

Felles forståelse av bakgrunn,
formål, rammer og framdrift

Møte

Gruppeledere og
Telemarksforskning

Gi innbyggerne kjennskap til
bakgrunn, formål, rammer og
framdrift
Gi innbyggerne kjennskap til
bakgrunn, formål, rammer og
framdrift
Åpenhet om framdrift,
involvering av medarbeidere i
kartlegging, analyse,

Internett

Kommunikasjonsansvarlige

Lokale
aviser og
radio
E-post,
møter

Ordførere

Kommunens
representant i
arbeidsgruppa

2

Løpende

3

Innen 31.11.20

Ledere og
medlemmer av
arbeidsgruppene
Styringsgruppa

3

Eventuelt:
Iht. møteplan,
innen
desember

Eventuelt:
Innbyggere,
landbruket,
folkevalgte

3

Iht. møteplan,
innen
desember

Folkevalgte

Mulighet for å løfte problemstillinger
til styringsgruppa for løpende
avklaringer
Orientering fra gruppeledere og
Telemarksforskning om konklusjoner
og anbefalinger fra arbeidsgruppene
Eventuelt: Orientering i media om
konklusjoner og anbefalinger, samt
videre politisk saksbehandling

Utarbeide og sende ut saksgrunnlag til
politisk behandling ila. desember

vurderinger, konklusjoner og
anbefalinger
Åpenhet om problemstillinger
og svar på disse, samt sikre
framdrift i arbeidet
Gi best mulig
beslutningsgrunnlag for videre
behandling av utredningene
Eventuelt: Informere om
vurderinger, konklusjoner og
anbefalinger for å skape
legitimitet for kommende
beslutninger
Gi best mulig
beslutningsgrunnlag for videre
behandling av utredningene

E-post,
referater,
møter
Møte

Eventuelt:
Lokale
aviser og
radio
Møte

Styringsgruppa
Gruppeledere
Styringsgruppa
Gruppeledere
Telemarksforskning
Eventuelt:
Ordførere

Kommunedirektører

B Gruppevise tiltak
Det åpnes for at arbeidsgruppene kan vurdere ytterligere kommunikasjonsaktivitet mot enkelte interessenter. For eksempel åpnes for at arbeidsgruppe
landbruk kan ta kontakt med landbruksorganisasjoner for å få innspill dersom det er ønskelig. Arbeidsgruppene bør i slike tilfeller orientere styringsgruppa
om tiltak før de iverksettes.

