KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015 - 2020

Innledning
Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og
enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden
settes av et mangfold av mennesker. God dialog er en forutsetning for et godt forhold mellom
kommunen, innbyggerne og samarbeidspartnerne. Kommunens legitimitet og omdømme er
avhengig av at det er samsvar mellom de forventninger innbyggerne har til oss og kvalitet og
omfang på de tjenestene vi leverer.
Den raske utviklingen av digitale kommunikasjonsverktøy gjør at vi ikke lenger kan tenke
tradisjonelt og hierarkisk når vi kommuniserer. Vi må bruke de samme verktøyene og
kanalene som omgivelsene.
Kommunikasjonsstrategi 2015-2019 Haugesund kommune skal brukes av alle ansatte som
kommuniserer på vegne av kommunen. Kommunikasjonsstrategien bygger på Haugesund
kommunes verdigrunnlag, Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2030, Offentleglova og
kommunens IT-strategi. Verdiene ”ÅPEN, ÆRLIG, RAUS og TROVERIDG” legger føringer for
kommunikasjonen og gjennomsyrer alt kommunikasjonsarbeid.

Med ÅPEN menes at


vi viser åpenhet i forvaltningen og legger til rette for å imøtekomme krav om innsyn



vi tilstreber åpenhet i hvordan vi bruker kommunens ressurser og hvordan
virksomheten utøves, slik at forventningsgapet mellom hva kommunen tilbyr og
innbyggerne ønsker er minst mulig



vi legger til rette for informasjon og dialog slik at innbyggerne er kjent med
kommunens rolle og ansvar



vi tar en aktiv rolle overfor media

Med ÆRLIG menes at


vi snakker sant og ikke tilslører



vi går foran og er nyskapende i vår digitale kommunikasjon



vi frykter ikke resultatene av åpenhet



alle ansatte kan som privatpersoner fritt ytre seg om alle kommunale forhold som
ikke er taushetsbelagt eller unntatt offentlighet

Med RAUS menes at


vi praktiserer høy etisk standard



vi tar samfunnsansvar



vi fremmer likestilling, mangfold og inkluderende holdninger

Med TROVERDIG menes at


vi skal fremstå troverdig uten rom for feiltolkinger og misforståelser i alle
kommunikasjonsprosesser



vi skal fremstå som troverdig i dialog med innbyggere, media og andre



vi skal fremstå troverdig i all kommunikasjon og i den informasjon som blir gitt



vi vet at hvordan vi kommuniserer på vegne av kommunen, påvirker kommunens
omdømme

Kommunikasjonsmål eksternt
Kommunikasjonsarbeidet skal bidra til å:


skape engasjement og interesse hos innbyggerne og gi mulighet for påvirkning og
deltakelse i kommunens arbeid



gjøre innbyggerne kjent med kommunens tjenestetilbud og rolle som samfunnsaktør



gi innbyggerne realistiske forventninger til vår virksomhet



vise fram Haugesund som en god by å bo, studere og jobbe i, og bidra til at kommunen
oppleves som en attraktiv arbeidsplass

Kommunikasjonsmål internt
Kommunikasjonsarbeidet skal også bidra til at:


våre ansatte er godt orientert om kommunens virksomhet



det legges til rette for utstrakt deling av kunnskap og informasjon på tvers av
fagområder

Målgruppeorientering
Haugesund kommunes kommunikasjonsarbeid skal være målgrupperettet. Det betyr at vi skal:


avklare hvem som til en hver tid er relevante målgrupper og vite hvordan vi når dem



være oppdaterte og ta i bruk nye medier



lytte aktivt i relevante kanaler for å fange opp viktige tilbakemeldinger



sikre gode rutiner for håndtering av henvendelser og tilbakemeldinger



sørge for nødvendig informasjon på engelsk og eventuelt andre språk ved behov

Målgrupper
Haugesund kommunes viktigste målgrupper i kommunikasjonsarbeidet er:


alle som bor og/eller arbeider i Haugesund



brukere av kommunens tjenester



media



forsknings-, universitets- og høgskolemiljøene



næringslivet



frivillige



andre samarbeidspartnere



nasjonale og regionale myndigheter



egne ansatte

Strategier for kommunikasjon
Kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste strategiske verktøyet kommunen
besitter. Det skal bidra til helhetlig planlegging og tydeliggjøre kommunens
utviklingsretning. Samfunnsdelen skal synliggjøre de strategiske valg kommunen
tar i møte med samfunnsmessige utfordringer.
Til grunn for kommuneplanens samfunnsdel ligger en visjon om å utvikle Haugesund til
en by hvor det er godt å leve for innbyggerne, en by for hele Haugalandet og en by som er en
konkurransedyktig aktør mellom Stavanger og Bergen. Visjonen følges opp med en bymessig
utviklingsstrategi med mennesket og miljøet i sentrum.

Ekstern kommunikasjon
Kommunikasjon om Haugesund kommunes samfunnsvirksomhet, tjenestetilbud, rettigheter,
plikter og viktige politiske beslutninger skal være aktiv, offensiv og tilrettelagt for målgruppene.
Kommunen er en stor arbeidsplass, med en rekke ulike tjenester til innbyggerne. Vi er også en
betydelig samfunnsaktør og en motor i Haugesundsregionen.
I kommuneplanens samfunnsdel finner vi visjoner og mål for perioden 2014 – 2030. All
kommunikasjon skal bygge på disse visjoner og mål.
Kommunikasjonsarbeidet skal:


være offensivt, skape engasjement og bidra til deltakelse i beslutningsprosesser



tilrettelegge møteplasser og arenaer for dialog



synliggjøre kommunens samfunnsrolle



orientere innbyggerne aktivt om rettigheter, plikter og muligheter



legge til rette for innsyn og meroffentlighet



gi informasjon som er oppdatert og relevant



være planlagt og synliggjøre kommunens resultater



prioritere digitale kanaler som formelle kommunikasjonskanaler



bruke mediene aktivt



formidle viktige og presise budskap raskt i krisesituasjoner

Enhetlig visuell profil
Haugesund kommune har en vedtatt grafisk profil. Denne skal brukes for å sikre
gjenkjennelighet. I all informasjon og kommunikasjon fra kommunen skal det være tydelig at
det er Haugesund kommune som er avsender.
Digital kommunikasjon
Haugesund kommune skal være i front i bruk av digitale kommunikasjonskanaler i
innbyggerdialogen. Vi skal være oppdaterte på kunnskap om og bruk av relevante
kommunikasjonsverktøy, være innovative i bruken av dem og videreutvikle og forbedre
innbyggerdialogen

Intern kommunikasjon
Haugesund kommune er en stor og mangfoldig arbeidsplass. Den store organisasjonen gjør
det utfordrende å nå alle ansatte. I kommuneplanens samfunnsdel finner vi visjoner og mål for
perioden 2014 – 2030. All kommunikasjon skal bygge på disse visjoner og mål.
Det interne kommunikasjonsarbeidet skal:


sørge for at lederne er troverdige informasjonsformidlere



bruke digitale kanaler for å nå egne ansatte med informasjon



legge til rette for dialog og medvirkning



legge til rette for kunnskapsdeling og samhandling på tvers

Ytringsfrihet v/s lojalitetsplikt til og som arbeidsgiver
Grunnlovens bestemmelser om ytringsfriheten gjelder for alle ansatte i Haugesund kommune.
Samtidig har alle ansatte en lojalitetsplikt. Som utgangspunkt kan bare ytringer som kan skade
kommunens interesser begrenses ut fra hensynet til lojalitetsplikten.

Varsling
Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Det er utarbeidet
egne rutiner for varsling.
Omdømmearbeid
Alle ansatte er ambassadører for Haugesund kommune gjennom sitt daglige arbeid.
Haugesund kommunes omdømme skapes gjennom de inntrykkene innbyggerne får i sin
kontakt med kommunen. For at vi skal ha innsikt i hvordan innbyggerne oppfatter Haugesund
kommune totalt sett, planlegges det systematiske omdømmemålinger ca. annet hvert år for
hele kommunen.
Vi skal
 måle kommunens omdømme systematisk gjennom omdømmemålinger



bruke kunnskap fra omdømmemålingene til å sette inn tiltak der det er nødvendig

Kunnskapsdeling og samhandling på tvers
En organisasjon preget av åpenhet og delingskultur bidrar til gode arbeidsplasser og god
tjenesteyting. Kunnskap er en vesentlig kompetanse- og trygghetsfaktor og gir motivasjon og
trivsel.
Vi skal


tilrettelegge for dialog og digitale møteplasser



ta i bruk relevant teknologi for å fremme delingskultur



bruke intranett som en viktig kanal for felles interninformasjon



bevisstgjøre lederne til å ta et særlig ansvar for å oppmuntre til samarbeid og deling



oppmuntre og ansvarliggjøre ansatte til selv å søke informasjon og kunnskap



informere internt før eksternt så langt det er mulig

Kommunikasjonsprinsipper
Kommunikasjonsstrategiens prinsipper bygger på den statlige kommunikasjonspolitikken.
Kommunikasjonsansvaret er fordelt slik:
Lederansvar – kommunikasjon er et lederansvar. Kommunikasjon og informasjon skal være
integrert i kommunens plan- og styringsdokumenter
Linjeansvar – kommunikasjonsansvaret skal følge linjeprinsippet. Den som har ansvaret for
en tjeneste, har også ansvaret for informasjon og kommunikasjon knyttet til tjenesten
Kommunikasjonsoppgavene er delt mellom rådmann og organisasjon på følgende
måte:






rådmann og kommunaldirektører uttaler seg om strategiske og prinsipielle forhold, og
om forhold av svært alvorlig karakter
enhetsledere uttaler seg om egne tjenester og egen enhet, med mindre saken er løftet
til rådmannen
ansatte kan gi faktaopplysninger fra egen enhet/eget fagområde
Under kriser må det vurderes om saken håndteres av enheten eller av rådmannen. I
katastrofesituasjoner har rådmannen kommunikasjonsansvaret

Kommunikasjonsplakat for Haugesund kommune
Mål: Haugesund kommunes kommunikasjon er lett å forstå og bidrar til dialog og medvirkning
Jeg skal kommunisere på en måte som er:





tilpasset målgruppen - jeg er ansvarlig for at budskapet blir forstått
inkluderende for alle uavhengig av alder, funksjonsdyktighet, kompetanse og kulturell
bakgrunn
aktiv og i forkant
helhetlig for mottakeren uavhengig av hvordan kommunen er organisert

All vår kommunikasjon skal kjennetegnes av våre verdier:

ÅPEN, ÆRLIG, RAUS OG TROVERDIG
God kommunikasjon starter med den enkelte medarbeider.

