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Å arbeide strategisk med 
kommunikasjon betyr å bruke 

kommunikasjon som 
virkemiddel for å nå 

virksomhetens visjon og 
overordnede mål. 

 

 

 

 INNLEDNING OG KORT SAMMENDRAG 
 
Innledning 
 
Informasjon og kommunikasjon skal bidra til at Narvik kommune når sine mål og løser sine oppgaver på 
en god måte. 
 
Informasjons- og kommunikasjonsstrategien skal være et virkemiddel for å nå overordna mål,  
og bygger på kommunens verdier, kommuneplanens visjon og mål, styringsdokumenter og vedtatte it-
strategi.   
 
Informasjons- og kommunikasjonsstrategien er et styringsverktøy som hele organisasjonen skal bruke 
for at kommunen skal være og fremstå som  
 

• en åpen kommune som sikrer sine innbyggere medvirkning, dialog og samhandling, 
og inviterer til deltakelse i beslutningsprosesser  

• en kommune som har fokus på betydningen av omdømmearbeid 
• en kommune som har god bedriftskultur, gode interne arbeidsprosesser og en god intern 

kommunikasjon  
• en kommune som er sentral for innovasjon og samfunnsutvikling i regionen og kommunen 
• en kommune som gir sine innbyggere korrekt og oppdatert informasjon om sine virksomheter, 

tilbud og tjenester - og om sine innbyggeres rettigheter og plikter 
 
For å nå målene i strategidokumentet er forankring og eierskap nødvendig.  
 
Kort sammendrag 
 
Narvik kommune skal i samsvar med lovverkets bestemmelser drive et aktivt, utadrettet 
informasjonsarbeid og legge til rette for innsyn i forvaltningen. 
 
Informasjons- og kommunikasjonsstrategien er forankret i visjon, mål og gjeldende handlingsplan i  
den vedtatte kommuneplanens samfunnsdel, vedtatte virksomhetsmål, arbeidsgiverpolitikkens 
verdigrunnlag, kommunens gjeldende it-strategi, nasjonale føringer og IKT-samordningen i 
kommunesektoren som KS er en pådriver for. 
 
Informasjon- og kommunikasjonsstrategien skal bidra til at Narvik kommune når sine mål og løser sine 
oppgaver på en god og effektiv måte. 
 
Informasjon og kommunikasjon skal gi kunnskap om kommunens ansvar og roller, bidra til økt 
engasjement i demokratiske prosesser og bredere samfunnsdebatt, - og bidra til at våre innbyggere og 
brukere er tilfreds med kommunale tjenester og kommunal myndighetsutøving.  
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Strategien skal bidra til at kommunen styrker og tilrettelegger medvirkningen fra innbyggere, 
organisasjoner og næringsliv. 
. 
I tråd med føringene i samfunnsplanenens strategi, mål og gjeldende handlingsplan,vektlegges at 
Narvik kommune skal fremstå som åpen og imøtekommende og drive et helhetlig strategisk 
omdømmearbeid.  
 
I kapittel 3 beskrives prinsippene som gjelder for kommunens informasjon og kommunikasjon. 
Et overordnet prinsipp er at Narvik kommune er åpen, aktiv og målrettet i sitt informasjonsarbeid.   
Narvik kommune skal praktisere meroffentlighet. 
 
Videre beskrives prinsippene for informasjon ved krise, forankring av strategien i styringssystemet, 
politisk oppfølging og gjennomføring av strategien. 
 
Strategiene i informasjons- og kommunikasjonsstrategien er:  
  
  -    God intern kommunikasjon 
  -    Oppdatert, korrekt informasjon i portalen 
  -    Tilgang til fullelektroniske, digitale tjenester i Narvik kommunes portal 
  -    Samordnet og målrettet bruk av sosiale medier  
   -   Mediekontakt  
  -    Annonsering  
  -    Dialog og  møter med mennesker  
  -    Ambassadørskap 
  -    Klart språk 
  -    Gjennomgående visuell profil 
 
Til strategien hører Retningslinjer for mediekontakt og Retningslinjer for bruk av sosiale medier, 
samt Tiltaksplan som er en mer detaljert plan for gjennomføring av den vedtatte informasjons- og 
kommunikasjonsstrategien og for arbeidet med informasjon og kommunikasjon i organisasjonen. 
Retningslinjene og tiltaksplanen utarbeides og iverksettes administrativt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Narvik kommune   2015-2019                                            - 5 - 

 

 

 
 
 

1. FORUTSETNINGER OG FORANKRING 
 

1.1. Lovverk 
Kommuneloven fastslår at alle kommuner er forpliktet til å drive et aktivt, 
utadrettet informasjonsarbeid og legge til rette for innsyn i forvaltningen. 
Også Offentlighetsloven legger sterke føringer for økt åpenhet og mer 
innsyn i forvaltningen. På den andre siden skal kommunen samtidig sikre 
personvernet og følge Personopplysningsloven med tilhørende forskrift.  
En oversikt over relevant lovverk med lenker til lovdata.no   
finnes i Vedlegg 7.1. Lover og forskrifter.  
 

1.2. Kommuneplanens føringer 
Kommuneplanen er det viktigste styringsdokumentet for å oppnå den 
ønskede utviklingen for vårt samfunn.  
Alle strategier og retningslinjer må være forankret i og bidra til å styrke 
kommuneplanens visjon og overordnede mål, så også informasjons- og 
kommunikasjonsstrategien. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 ble vedtatt av Narvik bystyre 
21.05.2015. Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til og gir 
retningslinjer for langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunens 
utvikling. Som samfunnsplanlegger, tjenesteleverandør, myndighetsutøver, 
iverksetter av statlig vedtatt politikk, forvalter av naturressurser og forvalter 
av lokaldemokratiet har kommunen et stort ansvar som samfunnsutvikler. 
 
Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025: 
Narvik kommune skal være en «JA-kommune». I dette ligger det en 
optimisme rundt kommunens framtidige utvikling og vekst. Kommunen skal 
være en positiv bidragsyter for tilrettelegging til det beste for kommunen og 
regionen. Vi samarbeider på tvers og er åpne for nye ideer. 
Befolkningen er positiv og engasjert i forhold til å støtte og slutte opp om 
hverandre. Dette gjenspeiles i frivillig arbeid, dugnader, og samarbeid 
innenfor kommunale tjenester, utdanning og næringsliv. 
Som regionsenter og kommune er vi et naturlig knutepunkt for Nord-Norge. 
Vi er selve hovedpulsåren for logistikk, forsyning av handelsvarer og gods til 
både nord og sør. 
Narvik kommune er optimistisk for fremtiden og ønsker flere velkommen til å 
bosette seg og ta del i samfunnsutviklingen. Dette er kommunen for å skape 
seg et trygt og godt liv - i flott natur - i en kommune som er et knutepunkt 
som pulserer. Narvik kommune følger visjonen og derfor slagordet: 
«Narvik - Et naturlig knutepunkt»..  

 
 

Kommunikasjons- 
strategi 
 
 

Tre elementer: 

1. Nå-situasjon:  
Vi vet hvor vi står  

2. Mål:  
Vi kjenner målene 

3. Strategiske valg:  
Vi er enige om tiltak 
og virkemidler.  

 

 
 

 

Kommunikasjon og 
informasjon 
 
 

En enkel måte å skille 
mellom begrepene på er  
å si at kommunikasjon 
betegner prosessen mens 
informasjonen er 
budskapet. Informasjonen 
er dermed det som blir 
formidlet i en 
kommunikasjonsprosess. 
 

Teknologien er  
verktøyet som brukes. 
 
 

 

   
Samfunnsplanen peker på et helhetlig strategisk omdømmearbeid for Narvik som meget viktig fram 
mot 2025 i tillegg til tilrettelegging for arbeidsplasser, arbeid for næringsutvikling og fysisk 
stedsutvikling - faktorer som sammen skal bidra til vekst i kommunen vår og forløse Narviks 
utviklingspotensiale. 
Gode lokalsamfunn kan skapes gjennom medvirkning fra innbyggere, organisasjoner og næringsliv. 
Narvik kommune ønsker at innbyggerne skal delta aktivt i utviklingen av kommunen med engasjement 
og innspill i samfunnsdebatten. Åpenhet, ærlighet og respekt er en forutsetning for dette.  
 
 
 
 
 
   
 

https://www.narvik.kommune.no/kommuneplaner/kommuneplan/samfunnsdel-2013-2025/
https://www.narvik.kommune.no/kommuneplaner/kommuneplan/samfunnsdel-2013-2025/


Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Narvik kommune   2015-2019                                            - 6 - 

 

 
Lett og tilgjengelig informasjon skal bidra til vellykket integrering og større deltagelse i lokalsamfunnet 
vårt for så vel ressurssterke som mindre ressurssterke grupper.  
 
Dette betyr at Narvik kommune: 
 

• Skal stimulere til en aktiv samfunnsdebatt.  
• Skal være en kommune med mangfold, likestilling og like muligheter for alle.  
• Skal sørge for god tilgang og informasjon til innbyggerne.  
• Skal legge til rette for selvbetjeningsløsninger for å øke tilgjengeligheten for innbyggerne 

 
 
Vedtatt handlingsplan i Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 innenfor området medvirkning og 
mangfold er følgende prioriterte tiltak: 
 

• Arbeide for å øke deltakelse i demokratiske prosesser. 
• Søke et tettere samarbeid med næringsliv og høgskolen. 
• Gjennomføre systematiske brukerundersøkelser for evaluering av innbyggernes tilfredshet av 

kommunen tjenester. 
• Sikre gode kanaler for medvirkning. 
• Ha utarbeidet en informasjonsstrategi, inklusivt for sosiale medier. 
• Digitalisere mer brukervennlige tjenester 

 

1.3.  Vedtatte mål for virksomhetsstyringen i økonomiplanperioden 
 
Narvik kommune benytter Balansert målstyring (BMS) som verktøy for å sikre god 
virksomhetsstyring. BMS er et styrings- og rapporteringsverktøy som er basert på tydelige mål og 
systematisk måling av resultater over tid, og er dermed et verktøy for å sikre kontinuerlig læring og 
forbedring. 
De 4 fokusområdene i målstyringen i økonomiplanperioden 2015-2018 er:  
 
 

Brukere og tjenester        Økonomi Organisasjon Samfunn 

Narvik bystyre har fastsatt følgende mål for den helhetlige virksomhetsstyringen i økonomiplanperioden 
2015-2018, det er fastsatt mål og måleindikatorer for resultatmålingen.   
Se Måleområder 2015 - KPI-oppsett *) i bystyrets sak Økonomiplan 2015-2018 for detaljer.  
*) Key Performance Indicators (KPI) kan oversettes med viktige nøkkeltall eller måleenheter i forhold til  
    strategiske mål som er satt 
 

Brukere og 
tjenester: 

Alle tjenester skal gjennomføres effektivt til vedtatt nivå. 
Alle tjenester skal leveres med tilfredsstillende kvalitet. 

Økonomi: Balansere tjenesteproduksjon med de økonomiske rammene  
Godt økonomisk handlingsrom  
God internkontroll 

Organisasjon: 
 
 

Godt arbeidsmiljø (Medarbeidserundersøkelser) 
Redusert sykefravær  
God medvirkning og medbestemmelse (Medarbeiderundersøkelser) 
Nødvendig kompetanse  
God ledelse  
Godt medarbeiderskap 
Utvikle og innarbeide heltidskultur 
Innovasjon: Hver enhet skal gjennomføre og dokumentere minst et innovativt 
tiltak eller prosjekt 

 

https://www.narvik.kommune.no/innsynfront/wfdocument.aspx?journalpostid=2014022975&dokid=353361&versjon=1&variant=A&
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Samfunn: 
Innbyggerne skal ha en god informasjon. 
Innbyggerne skal ha godt tilbud på digitale tjenester. 
Forbedring av folkehelsen. 
Vekst i befolkningen. 
Netto vekst arbeidsplasser. 
Beredskap for uønskede hendelser i Narvik kommune skal testes, øves på og 
dokumenteres i 2015. 

 

1.4.  Narvik kommunes arbeidsgiverpolitikk 
 
Narvik kommunes arbeidsgiverpolitikk ble vedtatt i Narvik bystyre 5. mars 2015. 
 
Arbeidsgiverpolitikken til Narvik kommune beskriver de verdier og holdninger og den praksis som 
arbeidsgiver legger til grunn og står for i sitt forhold til medarbeiderne. Arbeidsgiverpolitikken utgjør et 
felles verdigrunnlag for folkevalgte, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Den er bygget på 
hovedavtalens mål om samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse og skal bidra til en 
omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommune med dyktige ledere og motiverte og kompetente 
medarbeidere. 

Arbeidsgiverpolitikken skal ligge til grunn for all kommunens kommunikasjon, internt og eksternt, av alle 
ansatte. Målsetningen internt er å medvirke til å utvikle arbeidsglede og stolthet over eget og andres 
arbeid og kommunen som arbeidsplass, som vil styrke kommunens identitet. Målsetningen eksternt er å 
gi Narvik kommune et godt omdømme som arbeidsgiver, og legge grunnlaget for å rekruttere og beholde 
arbeidskraft. Alle ansatte i Narvik kommune skal være seg bevisste på at de danner grunnlaget for 
innbyggernes tillit og holdning til kommunen. 
 Ærlighet, respekt og likhetsbehandling, er grunnpilarene i det norske samfunn og skal ligge til grunn for 
alle våre handlinger og beslutninger. Arbeidsgiverpolitikken fremholder at Narvik kommune skal 
kjennetegnes gjennom verdiene:   
«Nytenkende – Raus – Stolt»  
 
Narvik kommunes arbeidsgiverpolitikk har bl.a. som mål  
- at Narvik kommune framstår som en attraktiv og ansvarlig arbeidsgiver med myndiggjorte 
  medarbeidere, preget av raushet ovenfor brukere og medarbeidere 
- at Narvik kommune framstår som en inkluderende arbeidsplass med medarbeidere som tenker og 
  handler med ”vi” 
- å utvikle arbeidsglede og stolthet over eget og andres arbeid og kommunen som arbeidsplass 
- å gi Narvik kommune et godt omdømme som arbeidsgiver, og derigjennom et godt grunnlag for å  
  rekruttere og beholde arbeidskraft 
- å stimulere til nytenking og innovasjon, både i organisering og utøvelse av tjenestene 
Arbeidsgiverstrategien identifiserer 9 prioriterte innsatsområder, og setter fokus på Identitet og 
omdømme som ett prioritert innsatsområde. Ved å bygge identitet, utvikle stolthet og medarbeidere som 
identifiserer seg med den unike rollen kommunen har som tjenesteleverandør til hele Narviksamfunnet - 
og ved å ivareta at dette kommuniseres ut på en målrettet og riktig måte - kan kommunen styrke sitt 
omdømme. 
Mange innsatsområder i arbeidsgiverstrategien tar direkte og inndirekte for seg hvordan vi skal 
samhandle og kommunisere. Dette gjelder innsatsområdene Ledelse og medarbeiderskap, 
Arbeidsmiljøutvikling, Politikk og administrasjon, Medbestemmelse og medinnflytelse og Etikk og 
samfunnsansvar.  
Målene innenfor innsatsområdene i arbeidsgiverpolitikken må også gjenfinnes i Informasjons- og 
kommunikasjonsstrategiens mål. 
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1.5. Narvik kommunes IT-strategi 
 

Informasjonsteknologi er teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av 
informasjon.  
 
Narvik kommunes IT-strategi for 2014-2018 ble vedtatt i Narvik bystyre 26. september 2013. 
Behandlingen av IT-strategien ble fulgt opp med en tiltaksplan med prioriteringer som ble forelagt Narvik 
bystyre i tilknytning til bystyrets behandlingen av Økonomiplan 2014-2017. 
 
IT strategien beskriver hvordan Narvik kommune vil utnytte informasjons -og kommunikasjons-teknologi 
for å nå sine mål, strategien beskriver hvilke overordnede føringer som skal legges til grunn i perioden 
2014 – 2018 når ny teknologi skal taes i bruk for å bedre kommunens tjenestekvalitet, bedre dialogen 
med tjenestemottakerne og sikre effektiv ressursbruk i kommunen. 
 
IT-løsningene skal bidra til at Narvik kommune klarer å møte de voksende forventningene til en effektiv 
digitalisert forvaltning fra såvel innbyggere som næringsliv og organisasjoner.  
 
Ut fra gjeldende rammebetingelser og dagens situasjon er 5 hovedområder valgt som satsingsområder i  
IT-strategi for Narvik kommune  2014-2018. 
Satsingsområdene i IT-strategien er: 
 
 Tjenestetilbudet skal komme nærmere innbyggerne gjennom utvikling av mer effektiv  

og mer digital kommunikasjon. 
 Høyere IT-kompetansen hos kommunens ansatte skal sikre en sikker og pålitelig 

tjenesteproduksjon. 
 Bedre samhandling internt og eksternt skal gi økt effektiviseringsgevinst og bedre 

tjenestekvalitet. 
 Nødvendig fornying og tilpassing av it-infrastrukturen skal gjøres kontinuerlig. 
 Kommunens IT-løsninger skal understøtte vedtatte overordnede mål og satsingsområder, 

herunder at Narvik skal være en miljøby, regional utvikler og teknologihovedstad i Nord-Norge.  
 

Strategien for informasjon og kommunikasjon og strategien for utvikling og fornying av  
It-løsningene og it-infrastrukturen er overlappende og sammenfallende – målene kan ikke stå i et 
motsetningsforhold.  
 
Nåsituasjon og utvikling er beskrevet i kommunens vedtatte IT-strategi (2013), og er her oppsummert og 
supplert med nye milepæler fram til i dag: 
 
De fleste innbyggerene har tilgang til internett og PC - enten på jobb eller hjemme, og stadig flere blir 
aktive IT- brukere. 
 

 
Våre innbyggere forventer 
at offentlige tjenester er til-
gjengelig på internett ‘24/7’ 
og kan utføres av 
innbyggeren selv.  
Innbyggere forventer at 
kommunikasjon og dialog 
med kommunen skjer 
på en effektiv og sikker 
måte – og i større grad ved 
bruk av digitale kanaler.  

       Kilde: Norsk mediebarometer, SSB 
 

Det forventes mer oversiktlige og lettere tilgjengelige offentlige tjenester ved at innbyggeren kan logge 
seg inn på en egen side. Et eksempel er  Min Helse på helsenorge.no, hvor man finner informasjon om 
seg selv som det offentlige har registrert - og kan kommunisere sikkert med sin tjenesteleverandør via 

https://www.narvik.kommune.no/kommuneplaner/kommunedelplaner/temaplaner/it-strategi-2014-2018/
https://www.narvik.kommune.no/kommuneplaner/kommunedelplaner/temaplaner/it-strategi-2014-2018/
https://helsenorge.no/min-helse/bruksvilkar-dialogtjenester-og-personlig-helsearkiv
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Internett. Etter hvert vil man kunne registrere eller laste opp sine egne helsedata til bruk i nye 
selvbetjeningstjenester.  
Digital kommunikasjon er innført som hovedregelen i offentlig forvaltning, med en overgangsperiode 
fram til 1. januar 2016. Informasjon om regelverket for digital kommunikasjon ble sendt til kommunen i 
februar 2014.  Statlige etater tar innen første kvartal 2016 i bruk den nye løsningen for sikker digital 
postkasse når de kommuniserer med innbyggere. Narvik kommune er i skrivende stund i startgropa. 
Digital post vil gjøre kommunikasjonen med det offentlige raskere, tryggere og enklere.  
En forutsetning for å kunne motta digital post fra det offentlige, er at den enkelte innbygger har opprettet 
en sikker digital postkasse hos én av leverandørene; Digipost (Posten) eller e-Boks AS. 
 
Å legge til rette for elektronisk interaksjon og samhandling er et vedtatt satsingsområde for Narvik 
kommune. Når innbyggerne betjener seg selv over nettet, og data kan sendes på sikker måte direkte inn 
i kommunens arkiv- og fagsystemer, bidrar dette til å effektivisere og forenkle interne arbeidsprosesser.  
Elektronisk interaksjon og samhandling må også oppfylle lovpålagte krav som gjelder personvern, 
saksbehandling, innsyn, og offentlige arkiv. 
 
Våre innbyggere etterspør i økende grad muligheten til selvbetjening og innsyn over nettet.  
I vår portal www.narvik.kommune.no tilrettelegges det for tettere dialog med innbyggerne ved hjelp av 
elektroniske løsninger for kommunikasjon uavhengig av tid og sted,  en stadig større andel kommunale 
tjenester skal  være tilgjengelig i form av elektroniske søknadsskjema knyttet opp til korrekt og oppdatert 
tjenesteinformasjon som er tilgjengelig ‘24/7’. 
Innbyggere skal også kunne signere elektronisk slik at man kan opprette juridisk bindende kontrakter 
med kommunen via internett.  
I utviklingen av elektroniske tjenester mot innbyggerne skal selvbetjeningsløsninger som bidrar til bedre 
service overfor publikum og samtidig gir intern effektivisering (skjema som brukes av mange og som er 
etterspurt) prioriteres.  Det skal legges stor vekt på en enhetlig og brukervennlig oppbygging av 
kommunens elektroniske skjema, ved utvikling av nye skjema skal gjeldende retningslinjer ELMER *) 
gjøres gjeldende.  
 
*) ELMER (Enklere og mer effektiv rapportering) er et sett retningslinjer som skal bidra til at nettskjema 
utformes på en enhetlig og brukervennlig måte. ELMER er forvaltningsstandard for skjema på nett, 
så det offentlige er pålagt å følge ELMER i formelle skjema rettet mot næringsdrivende, og det er 
anbefalt at retningslinjene følges i skjema rettet mot innbyggere.  
En ny ELMER 3 er ferdigstilt av DIFI/ Standardiseringsrådet i februar 2015, se vedlegg 7.2. 
Det forventes at den nye versjonen blir gjeldende standard i løpet av 2015. 
 
Bredere deltakelse i demokratiske prosesser kan oppnås ved å tilrettelegge for bruk av digitale kanaler. 
Større grad av interaksjon mellom politiske beslutningstakere, næringsliv, samarbeidsparter og 
innbyggere kan bli enklere å oppnå. Innbyggernes mulighet for reell innflytelse kan øke ved at 
kommunikasjonskanalene  blir mer tilgjengelig og oppleves som enklere, mer uformelle  og raskere å 
bruke.  
 
Tilgjengelige digitale kanaler som er mest brukt er i 
dag: Eget nettsted/portal, Facebook, Twitter, 
Linkedin, YouTube, Instagram og nyhetsbrev i e-
post. 
 
Mange mål i kommunens IT-strategi har betydning 
for informasjons- og kommunikasjonsstrategien, 
dette gjelder særlig:   
 

 
• Kommunen skal ha forsterket/etablert flere digitale kanaler, som elektroniske skjema, og interaktive 

løsninger for dialog *) mellom innbyggeren og kommunens administrasjon og mellom innbyggerne og 
de folkevalgte. 
 
*) Interaktive løsninger for dialog er løsninger hvor kommunikasjon foregår samtidig, brukeren 
    selv har innflytelse på det kommuniserte innholdet, kan påvirke, blir medskapende og får  
    reell respons.   
 

http://www.difi.no/veiledning/ikt-og-digitalisering/regelverk-digital-kommunikasjon
http://www.narvik.kommune.no/
http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder/anvendelsesomraade/naeringslivskjema-paa-offentlige-nettsider
http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder/anvendelsesomraade/innbyggerskjema-paa-offentlige-nettsider
http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder/anvendelsesomraade/innbyggerskjema-paa-offentlige-nettsider
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• Narvik kommune sin nettside/publikumsportal skal oppnå bedre skår enn dagens *)  
på Norge.no’s nasjonale evaluering/kåring. 
*) Kvalitet på nett 2013 - Difi’s evaluering av offentlige nettsteder  

 
• Ved bruk av IT-verktøy skal samhandlingen internt i kommunen og mellom 

            ulike forvaltningsnivå gi økt tjenesteeffektivitet og forbedret kvalitet på tjenesten.  
 Papirbasert kommunikasjon innen og mellom kommunale enheter skal 

                 erstattes av elektronisk samhandling. 
 Kommunens enheter/tjenester skal utnytte eksisterende elektroniske 

                             systemer til sitt fulle potensiale.  
 
 
1.6. Nasjonale føringer – statens politikk 
        
Informasjonspolitikk for statsforvaltningen – siste gang revidert i 2001 – ble i 2009 erstattet av 
retningslinjene i Statens kommunikasjonspolitikk (fastsatt av Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet i oktober 2009)  
Regjeringen Solberg har i 2015 særlig fokus på en nasjonal IKT-politikk Digital agenda for  
Norge, hvor målene er å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor gjennom bruk av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologien og legge til rette for at næringsliv og innbyggere utnytter mulighetene 
teknologien gir for verdiskaping, innovasjon og demokratisk deltakelse for alle. Dette er et 
satsingsområde som ligger til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og følger opp regjeringen 
Stoltenbergs digitaliseringsprogram (2012) På nett med innbyggerne. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet etablerer et toårig program (2015-2017) for å øke 
befolkningens digitale deltagelse og kompetanse. Dette omfatter grunnleggende ferdigheter i bruk av 
Internett, digital dømmekraft som sikrer at internettjenester kan brukes på en sikker og tillitvekkende 
måte og økt kunnskap i befolkningen om bruk av offentlige tjenester på nett.  
 
 

  
Universell utforming av IKT-løsninger er et satsingsområde for regjeringen. Alle nye nettløsninger skal  
være universelt utformet. Eksisterende løsninger skal være universelt utformet senest fra 1. januar 2021. 
Med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og Forskrift om universell utforming av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger ble Norge til et foregangsland i internasjonal sammenheng. 

  

1.7  KS som koordinator av kommunesektorens   
      digitaliseringsprosess 
 
KS viderefører IKT-samordningen i kommunesektoren (KommIT). KS vil være en aktør, ha regi på 
samordningsarbeidet i sektoren og ivareta samarbeidet med staten – dels på vegne av, dels i samarbeid 
med kommuner og fylkeskommuner. Narvik kommune ser positivt på at KS styrker sitt 
samordningsengasjement og vil benytte fellesløsningene som KS utvikler for norske kommuner for å 
gjennomføre digitalisering av kommunens tjenesteproduksjon.  
 

http://kvalitet.difi.no/sites/kvalitet/files/difi-kvalitetsrapport-2013-web.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/informasjonspolitikk/statens_kom_pol_web.pdf
https://www.regjeringen.no/nb/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digital-agenda-for-norge--den-nasjonale-ikt-politikken/id2340255/
https://www.regjeringen.no/nb/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digital-agenda-for-norge--den-nasjonale-ikt-politikken/id2340255/
https://www.regjeringen.no/nb/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digital-agenda-for-norge--den-nasjonale-ikt-politikken/id2340255/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/kampanje/dan/regjeringensdigitaliseringsprogram/digit_prg.pdf
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Narvik kommune slutter seg til KS’ visjon og 
mål:  
 
KS jobber for å høyne forståelsen av og 
kunnskapen om IKT som virkemiddel for 
effektivisering og kvalitetsheving i kommunal 
forvaltning og tjenesteproduksjon. 
En felles IKT-arkitektur i kommunesektoren 
skal bidra til at kommunene tilbyr et reelt 
digitalt førstevalg i tjenestespekteret som er 
tilgjengelig for kommunens ansatte, 
innbyggere og næringsliv. Felles kommunal 
IKT-arkitektur skal legge til rette for at lokale 
fagsystem samhandler digitalt med nasjonale 
fellesløsninger og registre  
 
Felles kommunal IKT-arkitektur er grunnmuren for 
en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv og 
en mer effektiv forvaltning. 
 
 
 
KS’ visjon innebærer at norske kommuner skal 

 

tenke digitalt, jobbe nasjonalt og gjennomføre lokalt. KS KommITs målbilde introduseres i KS KommITs 
visjonsdokument «Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKT-arkitektur». 

 
Målbildet for digitaliseringen baseres på brukerbehov, funksjonelle krav og arkitekturprinsipper som en 
felles grunnmur for IKT. 
 
Implementering av målbildet gir følgende effekter:   

https://kurs.kommit.no/mod/page/view.php?id=263
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Bruk av felles kommunalt rammeverk for digitalisering gir felles retning for kommunale IKT-løsninger 
og en helhetlig tilnærming til digitalisering. 

• Fokus på kartlegging av ‘brukerreisen’ forbedrer kommunens omdømme, fordi innbyggere og 
næringslivs behov blir bedre ivaretatt. Kartlegging av brukerreise bidrar også til effektivisering 
fordi saksbehandlers behov og kontaktpunkter med de digitale tjenestene blir ivaretatt. 

• Gjenbruk av informasjon gjennom nasjonale grunndataregistre (f.eks. folkeregistret) sikrer 
en bedre flyt av informasjon og økt datakvalitet i kommunal og statlig sektor. 

• Bruk av fellesløsninger (f.eks. Altinn) sikrer samhandling, gjenbruk, standardisert tilnærming til 
sikkerhet og forbedret informasjonsflyt. Fellesløsninger er også mer kostnadseffektivt enn å 
utvikle tilsvarende løsninger hver for seg. 

• Implementering av felles standarder og grensesnitt legger til rette for forbedret 
informasjonsflyt og samhandling på tvers av tjenester, sektorer og kommuner. Dette sikrer at 
kommunenes fagsystemer snakker godt sammen med fellesløsningene, grunndataregistrene og 
de kommunale digitale tjenestene. 

• Bruk av felles krav og anbefalinger til infrastruktur legger til rette for sikker autentisering og 
pålogging, samt stabile nettverk og god oppetid i kommunen. Sektorene Helse og velferd, Skole 
og oppvekst og Plan, bygg og geodata er avhengige av god tilgjengelighet på fagsystemer og 
andre IKT-løsninger for å sikre kommunens innbyggere, næringslivet, saksbehandlere og andre 
ansatte en enklere hverdag og effektiv forvaltning 

  

https://kurs.kommit.no/mod/page/view.php?id=259
https://kurs.kommit.no/mod/page/view.php?id=268
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2. MÅL  

 2.1. OVERORDNET MÅL 
Informasjon og kommunikasjon skal bidra til at Narvik kommune når sine 
mål og løser sine oppgaver på en god og effektiv måte. 
  
Informasjon og kommunikasjon skal gi kunnskap om kommunens ansvar 
og roller, bidra til økt engasjement i demokratiske prosesser og bredere 
samfunnsdebatt, - og bidra til at våre brukere og innbyggere er tilfreds 
med kommunale tjenester og kommunal myndighetsutøving.  
Narvik kommune skal tilrettelegge for medvirkning fra innbyggere, 
organisasjoner og næringsliv. 
 
Gjennom god informasjon og kommunikasjon skal Narvik kommune  
fremstå som åpen, imøtekommende og troverdig.  
Kommunes ansatte står for god kommunikasjon, god kvalitet og service 
ved å møte brukere og innbyggere med respekt, raushet og stolthet.  
 

2.2. EKSTERNE OG INTERNE  
       KOMMUNIKASJONSMÅL 
 

• Narvik kommune skal gjennom informasjon og kommunikasjon 
fremstå som en synlig og sentral utviklingsaktør og positiv bidrags-
yter i tilrettelegging til det beste for kommunen og regionen.  
 

• Narvik kommune skal invitere til deltakelse i beslutnings- 
prosesser som har betydning for utviklingen av lokal- 
samfunnene, kommunen og  regionen. 
 

• Narvik kommune skal ivareta en åpen, effektiv og proaktiv 
informasjon rettet mot alle sine målgrupper. Kommunen skal gi 
innbyggerne korrekt, oppdatert informasjon om virksomheter,  
tilbud og tjenester og om innbyggernes rettigheter og plikter. 

 
• God informasjon og kommunikasjon skal bidra til å bygge tillit  

og et godt omdømme hos Narvik kommunes tjenestebrukere, 
samarbeidspartnere og i befolkningen generelt. 
 

• Narvik kommune skal samordne i sin kommunikasjon, bruke et 
klart språk og ha en gjennomgående visuell profil. 
 

• Alle ansatte i Narvik kommune skal kjenne til kommunens visjon, 
verdier og gjeldende strategier. 
 

• Alle ansatte i Narvik kommune skal ha kunnskap om 
hovedtrekkene i kommunens virksomhet og utvikling – og skal ha 
god tilgang til informasjon om det som skjer i egen enhet. 
 

• Intern kommunikasjon i Narvik kommune skal fremme stolthet  
over egen organisasjon og arbeidsplass, stimulere til nytenking og 
innovasjon og kjennetegnes av åpenhet, raushet og tydelig 
ledelse. 

 

 
  
 

 
 

  
      

     
 

      
  

      
   

   
 

 
 
 

 
 

 
 

   
 

 
     

     
    

    
    

 

    

 

  

 

 
Statlig 
kommunikasjons-
politikk 
 
 

Statens mål er at  
innbyggerne skal: 
• få korrekt og klar 

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 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 Omdømme  
 

 
Vårt omdømme er summen av 
andres vurdering av og 
holdninger til oss, deres 
opplevelser av våre egenskaper 
og verdier og deres 
forventninger til våre tjenester. 
 
I tråd med samfunnsplanens 
visjon, mål og gjeldende 
handlingsplan vektlegger 
informasjons- og 
kommunikasjonsstrategien at 
Narvik kommune skal fremstå 
som åpen og imøtekommende 
og driver et helhetlig strategisk 
omdømmearbeid 

Fra norrønt  umdǿmi  

 

 
 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statens-kommunikasjonspolitikk/id582088/
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3. PRINSIPPER FOR GJENNOMFØRING  
 

3.1 Åpenhet og meroffentlighet 
 
Et overordnet prinsipp er at Narvik kommune er åpen, aktiv og målrettet i sitt informasjonsarbeid.  Narvik 
kommune skal praktisere meroffentlighet. 
 
 

3.2. Informasjon ved krise 
 
Når en krise oppstår følger Narvik kommune de gjeldende prinsippene for krisehåndtering og  
kriseinformasjon på lokalt og nasjonalt plan og samarbeider i overensstemmelse med instruks 
for redningstjenesten gitt av Justis- og beredskapsdepartementet. 
Koordinering av kommunens innsats ved kriser ivaretas av kommunens kriseteam i samsvar med Narvik 
kommunes Plan for kriseledelse.  Kriseinformasjonsplan inngår i Narvik kommunes Plan for kriseledelse. 
 

3.3 Forankring 
 
Narvik kommunes informasjons- og kommunikasjonsstrategi er et strategidokument som inngår i Narvik 
kommunes styringssystem: 
  

● Kommunens plansystem (styringsdokumenter) 
● Ledelsesprosesser knyttet til årshjulet (styringsprosesser)   

 
Informasjons-  og kommunikasjonsstrategien skal implementeres i enhetenes virksomhetsplaner, 
benyttes som et styringsverktøy i enhetenes arbeid  og veileder for den enkelte ansatte.  
Kommunikasjon og informasjon skal vurderes og bestemmes på lik linje og i kombinasjon med  
andre virkemidler  (eks. økonomiske og juridiske virkemidler).   

  
3.4 Politisk oppfølging  
 
Revisjon av strategidokumenter følger bystyrets valgperiode. 
Revidert Informasjons- og kommunikasjonsstrategi (2019-2023) 
legges fram for behandling når nytt bystyre er konstituert, 
senest våren 2020. 
 

3.5. Gjennomføringsprinsipper 

 
 

  Våre målgrupper 
 

 
 

- brukeren av vår tjeneste 
- alle som bor i Narvik 
- politikerne 
- ansatte 
- samarbeidsparter  i lokal-   
  samfunnet  og i regionen  
- myndigheter på  andre  
  forvaltningsnivåer 
- pressen/mediene 
- arbeidssøkerne, tilflytterne  
  og turistene som 
  vi ønsker skal komme 
 

 

Strategien gjelder for alle virksomheter i Narvik kommune. 
 
Ved politisk eller administrativt vedtatte endringer og/eller oppstart av nye tjenester skal aktiv og 
målrettet informasjon og kommunikasjon være en del av virksomhetens iverksetting/oppfølging. 

http://www.kriseinfo.no/Beredskap/Beredskapen-i-Norge1/Hovedprinsipper-for-krisehandtering/
http://www.kriseinfo.no/Beredskap/Beredskapen-i-Norge1/Hovedprinsipper-for-krisehandtering/
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2013-09-13-1102
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2013-09-13-1102
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3.5.1  Lederansvar 
Ansvaret for kommunikasjon som strategisk  
kompetanseområde ligger hos kommunens øverste   
ledelse, som må sikre at kommunens ledere har 
tilstrekkelig kompetanse og gis nødvendig opplæring  
ved behov. 
Den enkelte enhetsleder skal ivareta at informasjons- og  
kommunikasjonsstrategien følges opp i all planlegging og 
 integreres i alt faglig arbeid i enheten, og har ansvar for å  
informere om sin virksomhet og sine tjenester både internt  
og eksternt.  
 
Lederansvaret ivaretas ved at  
 
• planer og styringsdokumenter inneholder mål og tiltak  

for informasjon og kommunikasjon, herunder nødvendige  
opplæring. 

• kommunikasjons- og informasjonsaspektet integreres i  
saksbehandlingen og i iverksettingen av vedtak; 
 ved iverksetting av politiske vedtak 
 ved iverksetting av vedtak som er fattet administrativt etter fullmakt  
 internt i organisasjonen.                                                                           Kilde: Sivilombudsmannen 

 

3.5.2 Linjeprinsippet 
Kommunikasjons- og informasjonsansvaret følger delegeringsreglementet når annet ikke er besluttet. 
Med delegert ansvar for en aktivitet, en tjeneste eller et prosjekt følger ansvaret for å ivareta informasjon 
om aktiviteten, tjenesten eller prosjektet så fremt annet ikke er besluttet. 

3.5.3 Ekstern og intern        
         kommunikasjon 
Grunnlaget for god ekstern kommunikasjon er 
effektive og bevisste interne informasjons- og 
kommunikasjonsrutiner.  
 
God intern kommunikasjon i Narvik kommune 
skal støtte og forenkle den enkelte ansattes 
arbeid og styrke identitet, jobbfellesskap og 
samhørighet.  
 
Grunnprinsippet om åpenhet og tilgjengelighet 
skal gjelde også for internkommunikasjonen. 
 
Gode ambassadører; Anita Ravn, Stig Pettersen  
og Torbjørn Wallentinsen ble tildelt hederstittelen 
‘Årets Narviking 2014’. Ved å bygge identitet og 
eierskap kan vi lykkes med å gjøre omdømme-
fokuset til alles eie. 

 
 
. 
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4. STRATEGIER  
 
 
       Strategiene er veivalgene for å komme dit vi ønsker.       

   
 
    -   God intern kommunikasjon 
    -   Oppdatert, korrekt informasjon i portalen 
    -   Tilgang til fullelektroniske, digitale tjenester  
         i Narvik kommunes portal 
    -    Bruk av sosiale medier på en kontrollert og  
         målrettet måte 
    -    Mediekontakt  
    -    Annonsering  
    -    Dialog og møter med mennesker 
    -    Ambassadørskap  
    -    Klart språk 
    -    Gjennomgående visuell profil 

 
 

4.1. God intern kommunikasjon 
 

 

 
Hvis vi skal klare å score må spillerne   
vite hvor målet står! 
 

En organisasjon preget av åpenhet og delingskultur bidrar til gode arbeidsplasser og god 
tjenesteyting. 
Kunnskap er en vesentlig trygghetsfaktor og gir motivasjon og trivsel. 
Intranett skal brukes som en felles åpen plattform for intern informasjon. 
Narvik kommunes ledere skal bidra til å skape identitet og tilhørighet ved å: 
 

• ivareta at valg av informasjonskanal er målrettet og inkluderende når ansatte skal informeres  
• tilrettelegge for dialog og medvirkning, kunnskapsdeling og samhandling 

• ivareta at lederne er de ansattes førstevalg som informasjonsformidlere 

   

4.2. Oppdatert, korrekt  
       informasjon i portalen 
 

Kommunens portal www.narvik.kommune.no 
er navet  i Narvik kommunes  
kommunikasjon og informasjon på internett. 
 
Kommunens nettsider skal være vår viktigste 
informasjonskanal, og skal framstå som 
tidsriktig og brukervennlig. Informasjon på 
nettsidene skal holdes oppdatert. 
Det er et mål at informasjon om alle 
kommunens tjenester til innbyggerne skal 
være korrekt til enhver tid.  

 

 
 

Narvik kommunes nye portal ble åpnet i juli 2014. 
  

http://www.narvik.kommune.no/
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4.3. Fullelektroniske, digitale tjenester 
 
Funksjonalitet skal kontinuerlig videreutvikles og forbedres for at Narvik kommunes portal 
www.narvik.kommune.no skal være innbyggernes og bedriftenes førstevalg i sitt møte med 
kommunen.   
Narvik kommune skal aktivt informere om selvbetjeningsløsninger – herunder postliste og innsyn i 
fullelektronisk arkiv.   
Det er et mål at skjemaer knyttet til kommunes forvaltningsoppgaver og tjenester skal være 
fullelektroniske og at Narvik kommunes nettsider skal mobiltilpasses.  

4.4.  Målrettet bruk av sosiale medier  
 

Narvik kommune skal ivareta en samordnet prioritering 
av hvor - og i hvilken grad - kommunen er tilstede i 
sosiale medier.   
 
Narvik kommunes retningslinjer for bruk av sosiale 
medier skal legges til grunn for alle enhetenes og 
tjenestestedenes bruk av sosiale medier. 

 

4.5.  Mediekontakt 
 
Narvik kommune skal ha et åpent forhold til 
redaktørstyrte medier (aviser, nettaviser, radio, TV) og 
bruke disse aktivt. Mediene anses som viktige kanaler 
for å nå ut med informasjon, invitere til deltakelse i 
beslutningsprosesser og styrke innbyggernes 
medvirkning, synliggjøre kommunale oppgaver og 
tjenester og bidra aktivt til å styrke så vel vårt eget som 
Narviksamfunnets omdømme.  
 
Henvendelser fra mediene skal møtes med åpenhet og 
det skal legges best mulig til rette for innsyn innenfor 
rammen av gjeldende lover og forskrifter.  
 
Narvik kommunes retningslinjer for mediekontakt skal 
legges til grunn for Narvik kommunes kommunikasjon 
mot redaktørstyrte medier. 
 

 

4.6.  Annonsering i avis 
 
Ved annonsering skal Narvik kommune være tydelig, 
profesjonell og gi et helhetlig inntrykk.  
Henvisende, kortfattede kunngjøringer og 
stillingsutlysinger samordnes i størst mulig grad i 
fellesannonser, og viser alltid til fullstendig informasjon 
som gis på nettsiden.  
Annonsering skal følge kommunens grafiske profil og 
gjeldende maler for annonsering. 

 
 

KS: Hvordan lykkes i sosiale medier: 
 
 

De gode kommunene bruker sosiale 
medier for å skape engasjement og 
entusiasme rundt aktiviteter og kunn-
gjøringer, samt å få folk til å bruke 
kommunens nettside ved å drive trafikk til 
nettsiden. Når det gjelder innbyggerdialog 
er god bruk av sosiale medier å invitere 
innbyggerne til dialog og stille spørsmål, å 
svare raskt på spørsmål som kommer, og 
ha klare rutiner for videreformidling av 
henvendelser fra sosiale medier. 
Dialog i sosiale medier gir grunnlag for 
bedre innbyggermedvirkning i kommunale 
beslutningsprosesser. 
Sosiale medier er et positivt bidrag til 
kommunens omdømmebygging. 
Ved å etablere gode rutiner for rask og 
presis informasjon om små og store 
hendelser, etableres grunnlaget for at 
sosiale medier kan spille en viktig rolle i 
kommunens krise- og beredskapsarbeid. 

 
 

 
  
           Hvordan lykkes i sosiale medier 
 

 

 
 

http://www.narvik.kommune.no/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/Veikart-for-sosiale-medier/
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4.7. Dialog og møter med mennesker 

 
Brukerundersøkelser skal benyttes som verktøy for å måle innbyggernes tilfredshet med våre 
tjenester.   
 
Innbyggermedvirkning i kommunale beslutningsprosesser skal tilrettelegges systematisk og brukes 
som virkemiddel i saksbehandling, for å sikre våre innbyggere medvirkning, dialog og 
samhandling. 
Innbyggermedvirkning skal styrke lokaldemokratiet ved at så vel svake som sterke gruppers  
stemmer kan høres, og at våre folkevalgte gis best mulig beslutningsgrunnlag. 
God informasjon om brukermedvirkning skal sikre innbyggerne kunnskap om når og hvordan 
medvirkingstiltak gjennomføres, hvordan innspill bringes videre inn i den politiske 
beslutningsprossen, og hvordan innspill som kommunen mottar blir hensyntatt. 
I tillegg til lovpålagte høringer og offentlig ettersyn i plansaker, kan også informasjons- og 
folkemøter, dialogtiltak som f.eks. lokale gjestebud, barnetråkk og invitasjoner til idedugnader og 
elektronsike tilbakemeldinger benyttes når det er hensiktsmessig.  

 
4.8. Ambassadørskap  
        Kommunens ansatte skal ha kunnskap om hva som kjennetegner god kommunikasjon,  
        god kvalitet og service. Enhetene skal ha fokus på hvordan man møter brukere, innbyggere og  
        besøkende til kommunen med respekt, raushet og stolthet og derigjennom fremmer godt  
        ambassadørskap og omdømmebygging.  
 
4.9. Klart språk 
         Narvik kommune skal legge vekt på klart språk i sin skriftlige kommunikasjon med  

innbyggerne, i informasjon på nettsidene og i sosiale medier. 
Informasjon fra Narvik kommune skal gis så kortfattet, enkelt og presist som mulig. Kommunen 
skal unngå byråkratspråk som kan gjøre det vanskelig å forstå budskapet.  
         

4.10. Gjennomgående visuell profil 
 

Narvik kommune skal fremstå som en tydelig og enhetlig avsender med en gjennomgående visuell 
profil, som brukes korrekt og sikrer at kommunen gjenkjennes.  
Den visuelle profilen er kommunens identitet, og skal være synlig i brev, planer, meldinger, 
brosjyrer, annonser, skilt, nettsider og sosiale medier. 
 
Byvåpenet er Narvik kommunes eiendom og fremste symbol. Forskrift om godkjennelse av 
Narvik kommunes byvåpen er godkjent i kongelig resolusjon 1. juni 1951. Retningslinjer for bruk av 
byvåpenet vedtatt av Narvik bystyre i møte 3. mai 2012 skal alltid følges. 
 
Narvik kommunes profilprogram (profilhåndboken) skal revideres og tilpasses for bruk i digitale 
medier. Retningslinjer for bruk av Narvik kommunes profilprogram (Se vedlegg 7.5. Retningslinjer 
for bruk av profilhåndbok vedtatt 1993) skal revideres.  
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5. TILTAKSPLAN  
 
Til informasjons- og kommunikasjonsstrategien hører tiltaksplan. 
 
Tiltaksplanen er en mer detaljert plan for gjennomføring av den vedtatte informasjons- og 
kommunikasjonsstrategien og for arbeidet med informasjon og kommunikasjon i organisasjonen. 
Tiltaksplanen utarbeides og iverksettes administrativt.   
Tiltaksplanen til strategien skal revideres og behandles samordnet med It-strategiens tiltaksplan.  
 
For å lykkes med iverksetting av informasjons- og kommunikasjonsstrategien må  strategien og 
tiltaksplanen implementeres innad i organisasjonen slik at informasjons- og kommunikasjonsarbeidet i 
alle enheter baseres på den vedtatte strategien og inngår i styringssystemer og enhetenes 
virksomhetsplaner. 
 
Informasjons- og kommunikasjonsstrategien er nært knyttet opp mot den vedtatte IT strategien med bl.a. 
dens målsetting om digitalisering av tjenester til kommunens innbyggere. For å lykkes med dette må 
handlingsplanen samordnes med IT-strategien og midler og ressurser må tilføres for å nå målene. 

Tiltak som krever øremerking av driftsmidler fremmes  på ordinær måte i økonomiplan.  
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6. INTERNE RETNINGSLINJER KNYTTET TIL STRATEGIEN 
 
Knyttet til Informasjons- og kommunikasjonsstrategien utarbeider og vedtar administrasjonen følgende 
interne retningslinjer gjeldende for alle enheter, tjenestesteder og ansatte i Narvik kommune: 
 
6.1. Retningslinjer for mediekontakt 
 
6.2. Retningslinjer for bruk av sosiale medier 
 
Vedtatte retningslinjer og eventuelle endringer legges frem som referatsak. 
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7. VEDLEGG  
 

7.1. Lover og forskrifter som legger føringer for informasjons- og kommunikasjonsstrategien 

7.2. Difi’s kriteriesett Kvalitet på nett 

7.3. Elmer 3 – retningslinjer for offentlige elektroniske skjemaer 

7.4. Forbrukerrådets kommunetester 2005-2013 - oversikt 
 
7.5. Retningslinjer for bruk av profilhåndbok vedtatt 1993 
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