
MAL FOR INFORMASJONSPLAN inkl. interessentanalyse I 
OMSTILLINGSPROSESSER  

Må tilpasses hver enkelt prosess ut fra type, kompleksitet og størrelse på omstillingen. 

1 Bakgrunn 
 
Beskriv omstillingsprosessen kort og evt. andre momenter som ligger til grunn for behovet for 
informasjonsplanen. 

Kommunens verdigrunnlag «åpenhet, trygghet og respekt» skal ligge til grunn for 
informasjonsplanen. I arbeidsgiverpolitisk dokument er verdiene definert på denne måten:  

«Adferden til hele organisasjonen skal bære preg av vårt verdigrunnlag åpenhet, trygghet og 
respekt 

• Åpenhet: Informasjon gjøres tilgjengelig, kunnskap deles og endringsprosesser gjøres 
åpne og synlige.  

• Trygghet: Det skal ikke skje endringer uten en forutgående prosess som du selv har 
deltatt i. Forståelse og tillit er en forutsetning for at den enkelte skal føle seg trygg i sine 
omgivelser.  

• Respekt: Vi skal vise respekt for hverandres ulikheter og behov. Aktiv lytting, ærlighet og 
evne og vilje til god dialog er nødvendige forutsetninger for å oppnå dette.»  

 
??  er ansvarlig for å gjennomføre planen. Ledere har en nøkkelrolle i å formidle informasjon.  I 
arbeidsgiverpolitisk dokument vises det til at de ansatte i Alta kommune er vår viktigste ressurs, og 
en forutsetning for at vi skal kunne levere gode tjenester til både brukere og organisasjon. Riktig 
lederadferd er viktig for å oppnå våre mål. Lederne skal være synlige og tydelige, og opptre som de 
fremste kulturbærere av kommunens verdigrunnlag. 

Formålet med informasjonsplanen er å beskrive konkrete aktiviteter for å sikre at berørte parter som 
ansatte, tillitsvalgte og ledere får informasjon samt at de får delta og medvirke i omstillings-
prosessen. Det ønskes  åpen og aktiv informasjon og kommunikasjon, slik at alle får tilgang på lik og 
riktig informasjon. 

2 Interessent-/målgrupper – eksempel 

 En interessent er personer og grupper som blir positivt eller negativt berørt av prosjektet eller selv 
kan påvirke prosjektet. Interessentene kan ha ulike behov, forventninger og ønsker til prosjektet. 
Ikke alle interessenter er like viktige – fokuser på de viktigste. Nedenfor viser vi eksempler på 
aktuelle hovedgrupper som må ivaretas. Denne må imidlertid detaljeres i hvert enkelt prosjekt: 

Interessentanalyse 
Interessent(rolle) Behov som skal ivaretas Strategi 

Politisk   
Rådmannen og evt. hans 

ledergruppe   
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Administrativt  (IKT, lønn osv.)   
Ansatte, tillitsvalgte, verneombud 

osv.   
Brukere   
Øvrige   

 

Strategi for å møte behovet hos de ulike interessenter kan kategoriseres på følgende måte: 

Innflytelse 

Høy 

Tilfredsstille Engasjere 
 
 
 
 
 
 
 

Følge opp Informere 
 
 
 
 
 Lav 

  
Lav 

  
Høy 

  
Interesse 

 

3 Informasjons- og kommunikasjonskanaler 
Må vurderes i hver enkelt omstillingsprosess. 
 
Mulige publiseringskanaler  

• Intranett 
• E-post 
• Mobil 
• Nyhetsbrev  
• Hjemmesiden til Alta kommune 
• Media 
• Facebook 

 
Mulige dialogkanaler  

• Informasjonsmøter   
• Informasjons- og dialogmøte med fagforeninger 
• Personalmøter 
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4 Informasjons- og kommunikasjonstiltak - eksempel 

4.1 Intranett 
I større omstillingsprosjekter bør det opprettes en link på intranett.  Denne siden benyttes til å 
publisere relevant informasjon i løpet av prosessen som eksempelvis styringsdokumenter for 
prosjektet,  godkjente møtereferater fra styrings- og prosjektgrupper,  nyhetsbrev  og lignende. 

4.2 Informasjon til befolkningen 
Informasjon til befolkningen kan gis via media og hjemmesiden til Alta kommune. For å skape en 
positiv blest om prosessen bør happeninger eller positive tiltak frontes via media. Befolkningen bør 
informeres hvis omstillingen medfører endring i tjenestetilbudet e.l. For å forebygge støy kan det 
være aktuelt å sende ut pressemeldinger i forkant av hendelser/tiltak/vedtak. 

4.3 Eksempel på informasjonsplan 
 

Interessentanalyse Interessent kommunikasjon 

Interessent(rolle) 
Behov som skal 

ivaretas Strategi 
Tiltak for å i møte 

komme behov 
Kanal og 

form Frekvens Ansvar 
 

Planen bør revideres underveis i prosessen. 
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