
Hvordan jobber vi når tre skal bli én?
Elena Solberg, kommunikasjonssjef i Hurum kommune
Marianne Heimdal, kommunikasjonssjef i Røyken kommune



Røyken, Hurum og Asker kommuner går 
sammen og danner Asker kommune fra 
1. januar 2020.

93 000 innbyggere.

6000 ansatte.

Norges 8.største kommune.



Jobbet sammen en god stund før det formelle 
vedtaket om sammenslåing.

Høsten 2015: Koordinerte tekster og 
pressemeldinger. 

Den gangen var også Lier, Hole og Bærum med i 
en felles utredning om ny kommunestruktur.



Januar/februar 2016: Koordinerte 
folkemøter og informasjon om 
innbyggerundersøkelser.

Vår 2016: Forstår at det går mot 
sammenslåing. 

Vi var tett på arbeidet med 
intensjonsavtalen.



Samarbeidet intensiveres

• I juni 2016 vedtok de tre kommunestyrene å 
slå sammen Hurum, Røyken og Asker og 
danne nye Asker kommune. 

• Dagen etter det endelige vedtaket om 
sammenslåing var nettsiden nye.asker.no 
oppe.

• Kommunikasjonsstrategi ferdig høsten 2016. 
Vedtatt av fellesnemnda desember 2016.

• Egen prosjektleder for kommunikasjon.
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Utfordringer – noen ganger går det fort i svingene

• Samtidighet – ikke alltid like enkelt.

• Tørre å holde igjen.

• Ulik størrelse på kommunikasjonsavdelingene.

• Forventinger, utålmodighet og prestisje fra politisk hold og 
administrativ ledelse.

• Forstå de politiske prosessene og politikernes behov for å 
rettferdiggjøre vedtaket.
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Behov for intern samhandling - Workplace

• Så tidlig behovet for en felles 
samhandlingsplattform.

• Valgte Workplace by Facebook.

• Lanseres i juni.

• Erstatte en del e-post og tradisjonell 
bruk av intranett.

• Bidra til å bli bedre kjent, bygge felles 
kultur og identitet, dele fagkunnskap 
og sikre prinsippet om samtidighet. 



Våre viktigste kommunikasjonstiltak

• Magasin Asker2020 – fire ganger i året.

• Nettsiden nyeasker.no 

• Nyhetsbrev til alle ansatte. 

• Infomøter for ansatte (med streaming).

• Video på Facebook etter fellesnemnda.

• Workplace



Mye gjenstår:

Kommunikasjon rundt valget 2019

Nye nettsider

Ny kommunikasjonsstrategi

Ny grafisk profil
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