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Side 1 1

• Hva er det?

• Hvorfor er det viktig?

• Hvorfor ny?

• Hva kan den inneholde og hva blir nytt?

• Hva betyr den for deg?



Side 2

Hva er statlig kommunikasjonspolitikk?

Sentrale mål og prinsipper for den statlige 
forvaltningens (ikke bare infoenhetenes) 
ulike former for kommunikasjon med 
innbyggerne, næringsliv, organisasjoner 
og annen offentlig virksomhet.

Ytre (men vide) rammer for kommunikasjonen.
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Vi spurte folk hva de mente var viktigst for 
å skape verdens beste offentlige sektor

Innbygger- 
konferansen 

2007



Side 5

verdens beste selvbetjeningsløsninger
innbyggere møtes med respekt
enkle ord/enkelt språk

forebygge, ikke reparere
fjerne udugelige medarbeidere
vurdere helhetlig – ikke skape kasteballer

gode ledere
bedre tilbud psykisk helse
innbyggeransvar

Note: Svarene er ikke basert på et representativt utvalg
Kilde: Innbyggerkonferansen 2007

Verdens beste offentlige sektor kjennetegnes av

Hvilke tilbakemeldinger 
kom innbyggerne med? 

Deres jobb, 
og den nye 
politikken, 
omhandler 
minst to på 
topp 3-lista!



Side 6

Tegning: Tore Simonsen, DIFI
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Hvorfor ny kommunikasjonspolitikk? 
Utvalgte grunner (1/2)

Kilder: Gunnar Mathisen, DIFI, Norsk journalistlag

Journalister per politiker

1993 2008

+38%
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Hvorfor ny kommunikasjonspolitikk? 
Utvalgte grunner (1/2)

Kilder: Gunnar Mathisen, DIFI, Norsk journalistlag

Journalister per politiker

1993 2008

+38%

Kommunikasjonsfolk per politiker

1993 2008

+%220
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Hvorfor ny kommunikasjonspolitikk? 
Utvalgte grunner (2/2)

Prosent med internettilgang hjemme, 200699
90

81
87

78

13-15 16-19 20-24 25-44 45-66Alder
97% 100 % 98 % 99 % 95 %Mobiltlf.
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Beklager, glemte 1993-situasjonen…
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• Hva er det?

• Hvorfor er det viktig?

• Hvorfor ny?

• Hva kan den inneholde, og hva blir nytt?

• Hva betyr den for deg?



Side 1509.11.2007 Side 15

Hva kan den inneholde?

Mål

Prinsipper

Utdyping av 
mål og prinsipper

Mål: Innbyggerne skal:

-Få forståelig informasjon om 
sine rettigheter, plikter og 
muligheter.
-Ha tilgang til informasjon om 
statens virksomhet.
-Inviteres til å delta i utformingen 
av politikk, ordninger og 
tjenester.
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Mål 

Prinsipper

Utdyping av 
mål og prinsipper
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Åpenhet
Medvirkning
Nå alle
Aktiv
Helhet



Side 17

Mål 

Prinsipper

Utdyping av 
mål og prinsipper
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1.Lederansvar 
2.Info om rettigheter, plikter og 
muligheter
3.Elektronisk kommunikasjon
4.Språk
5.Tillit og omdømme
6. Mediekontakt
7.Risikokommunikasjon
8.Krisekommunikasjon
9.Kampanjer
10.Frivillige
11.Politisk og administrativ 
kommunikasjon i 
departementene
12. Intern kommunikasjon



Side 18

• Klarere mål. 
• Nytt prinsipp om åpenhet.
• Nytt prinsipp om medvirkning.
• Nytt prinsipp om å nå alle.
• Lederansvar å samordne sin 
informasjonsvirksomhet med andre 
relevante, jf. helhetsprinsippet.

09.11.2007 Side 18

Hva kan bli nytt?



Side 19

To svar: 
1. Avhenger av hvordan deres departement/virksomhet konkretiserer 

politikken, og hvor langt unna dere ligger i dag.

2. De nye prinsippene gjør at dere må tenke mer åpenhet, dialog, 
medvirkning, målgrupper og nye virkemidler.
A. åpenhet, ikke bare mht dokumenter, men også prosesser, møter, 
prosjekter – og fra en tidlig fase.

- B. medvirkning, ikke bare i utformingen av vedtak og tjenester, men 
også i politikkutformingen.

- C. nå alle. I et mer mangfoldig samfunn er det viktig å tenke målgrupper 
framfor ”det brede lag”, f eks ulike språk. Godt og enkelt språk er viktig. 
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Hva kan dette bety det for deg og din 
virksomhet?



Side 20

Rundebordskonferansen 29.10.07 med bred 
deltakelse fra alle interessenter
• Prosjektgruppe og interdepartemental 
arbeidsgruppe og møter med aktuelle personer 
og miljøer
• Intervjuer og e-postundersøkelse (toppledere 
og kommunikasjonssjefer i departementer, 
direktorater/tilsyn og fylkesmenn)
• Høringsutkast til ny kommunikasjonspolitikk
• Alminnelig høring – 3 måneder
• DIFI: Forvaltning og eventuelle veiledninger

Fornyings- og 09.11.2007 Side 20

Prosessen til nå – og framover



Side 21

Takk for meg! 

21


	Ny statlig kommunikasjonspolitikk 
	Slide Number 2
	Hva er statlig kommunikasjonspolitikk?
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22

