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Kortfattet sammendrag 
Når flere kommuner skal slås sammen til 

èn er informasjonsbehovet stort. 

Evaluering av tidligere 

sammenslåingsprosesser1  viser at 

mangelfull informasjon skaper usikkerhet,  

frustrasjon, og negativt fokus. Aktiv 

informasjon og muligheter for 

medvirkning bidrar på sin side til økt 

engasjement og debatt, og derigjennom 

også til legitimitet og eierskap til nye 

storkommuner. 

Agdenes, Meldal, Orkdal og deler av Snillfjord kommuner kan ikke undervurdere betydningen av 

informasjon og dialog i den prosessen vi nå er inne i. Det er kommunene med størst åpenhet og 

muligheter for innsyn som har de mest tilfredse innbyggerne.  Informasjon og åpenhet styrker 

innbyggernes tillit. Dette holder stikk også for kommunesammenslåinger.  

På den bakgrunn mener kommunene i det som fra 1. januar 2020 blir Orkland kommune det er 

viktig å ha et godt opplegg for å informere og kommunisere med alle, både de som  berøres 

direkte, og med omverden.  Kommuneloven § 4 pålegger kommuner og fylkeskommuner å drive 

aktiv informasjon om virksomheten. Denne kommunikasjonsstrategien er et ledd også i dette 

arbeidet. 

                                                           

1 “Å bygge ny kommune”; Telemarksforskning (2006), og “Informasjon og kommunikasjon 

mellom kommune og innbyggerne”; Kommunereform, Regjeringen Solberg (2015) 
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Forstå, mene og delta 

Kommunikasjon betyr å gjøre noe felles, og er en sentral 

forutsetning for samhandling, integrering og utvikling. I 

motsetning til informasjon, der en aktiv part formidler noe 

til mer eller mindre passive mottakere, innebærer det å 

kommunisere en gjensidig handling der flere parter 

utveksler erfaringer og meninger.  

 

I det moderne informasjonssamfunnet kan ikke kommunene lenger nøye seg med å 

informere, men må i stadig større grad kommunisere med innbyggere og omgivelser for 

øvrig. 

For at kommunikasjonen rundt nye Orkland skal lykkes, - for at vi skal oppnå 

engasjement i og et godt sluttresultat, må politikere og administrasjon i de fire 

deltakerkommunene jobbe for å kommunisere både godt og nok. Vi må makte å 

kommunisere på en måte som folk forstår, og som samtidig innbyr til å være med i 

prosessen. Dersom vi vil at ansatte, innbyggere, og andre skal dele vår entusiasme for 

sammenslåingen er vi nødt til gi dem muligheten til å forstå det vi sier, og deretter lov til 

å mene noe om det som skjer. Dette er demokrati, samhandling og utvikling.  
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Til hvem må vi kommunisere? 
 

I kommunesammenslåinger berøres alle som bor eller har sitt i virke i en eller flere av 

deltakerkommunene. Telemarkforskning (ibid) viser at det i tidligere sammenslutningsprosesser 

er benyttet flere informasjons- og kommunikasjonstiltak. De ulike metodene har alle sine styrker 

og svakheter, men felles for dem er at de gjerne har vært rettet mot ulike grupper av 

befolkningen. Aller viktigst mener forskerne det er å gi god og massiv informasjon til ansatte og 

innbyggere.  

 

 

Ansatte 

Ettersom de ansatte (potensielt) berøres mye av en kommunereform, har disse et særlig stort 

behov for informasjon. Noen frykter for arbeidsplassen sin, andre for nye lokasjoner og endret 

arbeidsmiljø. Usikkerhet rundt nye forhold skaper unødig frustrasjon og dårlig flyt, og i følge 

Telemarksforskning savner mange ansatte ikke bare god nok informasjon, men også “faste 

møteplasser (…) hvor informasjon og konsekvenser av ulike veivalg kan diskuteres”.  

På vei mot nye Orkland må deltakerkommunene sørge for at behovene for informasjon og 

kommunikasjon møtes på best mulig måte. 

 

Innbyggere 

For innbyggerne synes det største kommunikasjonsbehovet å være størst forut for de politiske 

beslutningene om sammenslåing. Vi må likevel regne med at innbyggere i tiden som kommer vil 

Storsamfunnet 

Egne innbyggere 

Ansatte 
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stille nye spørsmål og komme med nye innspill; “Hvor skal barna våre gå på skole?”, “Må vi kjøre 

helt til Orkanger for å treffe en saksbehandler?”, “Hvordan blir legedekningen?”, eller “Hva skjer 

med eiendomsskatten?” er konkrete eksempler på aktuelle, mulige spørsmål. 

 

Storsamfunnet 

Storsamfunnets reelle behov for informasjon og mulighet til kommunikasjon kan ikke 

sammenlignes med behovene fra ansatte og innbyggere. Om vi imidlertid tenker markedsføring 

av den nye storkommunen utad, er det viktig at vi allerede nå tenker på hvordan vi best 

kommuniserer hvem vi er og hvem vi blir. 

 

 

 

 

 

Hvor og hvordan kommuniserer vi/ 
Ulike grupper bruker ulike medier til å skaffe seg informasjon.  Tradisjonell avislesing og TV-

titting er på vei ned2, mens internettbaserte tjenester tar stadig større andeler av nordmenns tid 

brukt på såkalte massemedier. I oktober 2016 tok smarttelefoner og nettbrett over tronen som 

den mest brukte plattformen for bruk av internett. 

                                                           

2 Norsk mediebarometer 
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Hjemmeside 

Telemarkforskning konkluderer med et uomtvistelig behov for en egen hjemmeside for 

kommuner som skal slå seg sammen. En slik side bør komme så tidlig som mulig, og det er viktig 

at det settes av ressurser i alle kommunene til å betjene denne siden.  

Gjennom samarbeidet med nye hjemmesider for både Meldal kommune og Orkdal kommune 

har prosjektgruppen fått en side for Orkland kommune “på kjøpet”.  Informasjonskonsulenten i 

Orkdal kommune har det foreløpige ansvaret for å fylle denne siden med innhold. 

Deltakerkommunene gir beskjed om hva de ønsker å ha med, mens informasjonskonsulenten 

stiller med råd og veiledning ved behov.  

Hjemmesiden for Orkland kommune er i startgropa ennå, men tanken er at den skal gi 

faktainformasjon om de ulike deltakerkommunene, opplyse om og gi innsyn i prosessen (eks. 

møteinnkallinger og protokoller), og etter hvert også presentere de løsninger kommunene 

finner fram til.  

Målet er at www.orkland.kommune.no skal være klar til publisering/åpning  like etter 

sommeren. Forslag til dato: xxxxx 

Sosiale medier 

Sosiale medier er effektive arenaer for formidling, kunnskapsdeling og samarbeid. Åtte av ti 

nordmenn (med en liten overvekt av kvinner) er daglig innom Facebook. Gjennom Facebook og 

andre sosiale medier når vi langt fler av våre innbyggere enn om vi kun benytter oss av rene 

hjemmesider. Facebook har 3,7 millioner reelle profiler i Norge.  

Orkland kommune er allerede etablert på Facebook, og kontoen gjør det mulig for oss å dele 

viktig kunnskap, bygge omdømme, og – ikke minst - til å engasjere. Foreløpig har vi ikke 

publisert mye, men siden er godt besøkt, og vi bør bli enda flinkere til å benytte de mulighetene 

@orkland-kommune gir. 

Det er også viktig at medlemmer i fellesnemnd og arbeidsutvalg også aktiv bruker sosiale medier 

for å få ut informasjon. 

Aviser og kringkasting 

Lokalaviser når bredt ut og engasjerer. Det er viktig at nye Orkland opprettholder et godt 

forhold til vår lokalavis, Avisa Sør-Trøndelag, og vi må huske å invitere avisa med i små og store 

aktiviteter.  

Samarbeide med avisa om arrangementer og konkurranser, eks tegnekonkurranse for nytt 

kommunevåpen? Nærdemokrati, m.m 

Eget informasjonsblad 

Alle kommunene i blivende Orkland har i dag egne informasjonsblad; Agdenesposten, 

Medalingen, Orkdalingen, og Rådhusposten (Snillfjord).  

Bladene fungerer som greie informasjonskanaler for kommunene, samtidig som de med 

reportasjer om smått og stort bidrar til å styrke lokal identitet og tilhørighet. Dette er viktige 

http://www.orkland.kommune.no/
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funksjoner, som med stor fordel lett kan brukes til også å formidle stoff om selve 

sammenslåingen, og, når den tid kommer, - den nye, fine kommunen. 

Målet bør være at vi fra og med 2019 får ett, felles informasjonsblad, “Orklendingen” 

/”Orklandposten” eller annet. Fram til da bør vi imidlertid bruke spalteplassen til å få ut nøktern 

informasjon så vel som å spore til deltakelse og engasjement. Et delmål kan være å bruke 

minimum en side i hver utgave til å fremme positivitet, glede og engasjement over Orkland. 

Etter hvert som vi nærmer oss sammenslåingen er det naturlig at vi bruker mer spalteplass til 

nye Orkland.  

 

Arrangementer? 

Telemarksforskning fremhever kommuner som i løpet av sammenslåingsprosessen har arrangert 

hyppige folkemøter. Slike møter er riktignok viktigst som arena for informasjonsdeling og debatt 

før bestemmelsen om sammenslåingen er tatt. De kan imidlertid også fylle innbyggernes behov 

for informasjon underveis.  

Flere kommuner har arrangert folkefester og/eller ulike former for tiltak og “happenings” i 

forbindelse med sammenslåingene. Denne type markering er med på å bygge opp under 

stolthet og identitetsbygging, og er eksempel på tiltak hvor informasjon, kommunikasjon og 

markedsføring går hånd i hånd. Slike arrangement vekker gjerne interesse i storsamfunnet, og 

kan bidra til stor og nyttig mediedekning. 

Selv om det ligger enkelte praktiske utfordringer i å legge et eller flere store arrangementer til 

nyttårshelgen 2020, er det ikke dermed sagt at det ikke kan gjøres. Det er heller ingenting i 

veien for å vente til våren/sommeren med å invitere innbyggerne til å feire sammenslåingen. 

Deltakerkommunene bør ganske snart sette ned en “festkomité” som kan ta seg av dette, på 

tvers av dagens kommunegrenser.  


