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Kommunikasjonen i ei moderne tid er krevjande og 
spennande. Dette gjeld også for statlege tilsette. Kvar 
einaste dag kommuniserer statlege verksemder, med
arbeidarar og leiarar med enkeltpersonar og grupper 
som er i kontakt med det offentlege. Rammene for 
kommunikasjon har forandra seg mykje dei siste åra. I 
dag er det mogleg med direkte dialog og kontakt som 
vi ikkje hadde før. Meir enn nokon gong er god kommu
nikasjon ein nøkkel til god kvalitet i offentleg sektor.

I 1993 vart den statlege informasjonspolitikken lagt 
fram. Når vi i 2009 kjem med ein ny kommunikasjons
politikk, er tida meir enn moden for ein revisjon. Vi 
har hatt ei rask og gjennomgripande teknologisk 
utvikling, informasjonsmengda er større enn nokon 
gong, vi har ei meir mangfaldig befolkning, og be
folkninga har høge forventningar til staten. Den nye 
kommunikasjons politikken ber preg av at det har 
skjedd mange endringar dei siste åra.

Føremålet med staten sin kommunik asjonspolitikk  
er todelt:
1. få bodskapen fram til dei som treng han
2. skape ein dialog mellom innbyggjarane og staten

Den statlege kommunikasjonspolitikken har demo
krati, openheit og medverknad som grunnleggjande 
verdiar. Staten sin kommunikasjon skal vere prega av 
openheit. Vi skal ha ein aktiv dialog med innbyggjara
ne om tenesteutvikling og politikkutforming. Kommu
nikasjonspolitikken skal leggje til rette for demokratisk 
deltaking og samfunnsdebatt og at innbyggjarane 
skal kunne ivareta sine demokratiske rettar.  

I møtet med innbyggjarane, organisasjonane, 
nærings livet, andre offentlege verksemder og media 
må dei statlege verksemdene sjå på sin eigen kommu
nikasjonspraksis opp mot måla i den nye politikken. 
Statlege verksemder lyt velje dei verkemidla som gjer 
det lettast å nå innbyggjarane. Kommunikasjons
politikken vil påverke både praksis og prioriteringar i 
kommunikasjonsarbeidet framover. Direktoratet for 
forvaltning og IKT (Difi) vil følgje opp politikken og gi 
råd til verksemdene. 

Oslo, 16.10.2009

Heidi Grande Røys

Kommunikasjon  
for  demokrati og openheit

5



6

Kommunikasjonspolitikken inneholder de sentrale 
mål og prinsipper for statens kommunikasjon med 
innbyggere, næringsliv, organisasjoner og annen 
offentlig virksomhet.

Politikken består av tre likeverdige deler:

Del 1  er kortversjonene av den statlige kom
munikasjonspolitikken. Her finner du mål, 
 forutsetninger og prinsipper. Vi kaller denne 
«Den statlige kommunikasjonsplakaten.»

Del 2  er en utdyping av prinsippene. Her beskri
ves prinspippene fra del 1 mer inngående.  
I utøvelsen av kommunikasjonspolitikken er det 
viktig å se de ulike prinsippene i sammenheng. 

Del 3  er en utdyping av politikken på utvalgte 
områder. Her er det en nærmere beskrivelse av 
noen utvalgte områder som er spesielt relevante 
for statlige virksomheter.

Begrepet kommunikasjon er i denne sammenheng 
brukt som gjensidig utveksling av informasjon mel
lom to eller flere parter. Begrepet informasjon betyr 
her en ensidig formidling av et budskap. 

Begrepet innbygger er i dokumentet brukt for å 
forenkle teksten. Det understrekes imidlertid at 
dette begrepet i denne sammenhengen omfatter 
både enkelt personer, næringsliv, organisasjoner 
og andre offentlige virksomheter. en rekke statlige 
 virksomhe ter har bedrifter og organisasjoner som 
noen av sine primære brukere. 

Dokumentet er ikke ment å være en håndbok i 
 arbeidet med kommunikasjon. Bestemte målgrup
per for statlig kommunikasjon er derfor ikke omtalt. 

Informasjon og kommunikasjon er ikke mål i seg selv, 
men ett av flere virkemidler som staten har for å opp
nå sine mål og løse sine oppgaver på en effektiv og 
tilfredsstillende måte. Disse virkemidlene (enten det 
gjelder skrift, lyd, bilder, film, design mv.) må vurderes 
og benyttes på lik linje med andre typer virkemidler, 
slik som de økonomiske, juridiske og organisatoriske 
virkemidlene.

Politikken gjelder for alle statlige forvaltnings organer 
som er en del av staten som juridisk person. Den gjel
der ikke statlige hel eller deleide virksomheter som er 
egne rettssubjekter. Departementene kan imidlertid 
bestemme om politikken skal gjelde for frittstående 
virksomheter innenfor deres ansvarsområde. Kom
munene kan etter eget ønske ta i bruk målene og 
prinsippene i den statlige kommunikasjonspolitikken 
og tilpasse disse til eget behov og bruk.

Politikkdokumentet er ment å være et utgangspunkt 
og rammeverk for utarbeidelse av lokale planer 
og strategier for informasjon og kommunikasjon. 
Målgruppene for dokumentet er statlige ledere og 
medarbeidere. 

Fornyings og administrasjonsdepartementet (FAD) 
har det overordnede ansvaret for politikken.  
De enkelte statlige virksomhetene har ansvaret for å 
iverksette politikken. Fagdepartementene har ansvar 
for å følge opp virksomhetene innenfor sin sektor. 
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) www.difi.no 
har ansvar for å informere om, og gi råd og veiled
ning om politikken. 

Den statlige kommunikasjonspolitikken gjelder 
enhver form for utadrettet kommunikasjon. 

Den elektroniske versjonen av dette dokumnetet 
med aktive lenker finnes på www.regjeringen.no/fad
Ved spørsmål ring telefon 22 24 90 90.

Innledning

www.difi.no
www.regjeringen.no/fad 
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«I utøvelsen av kommunikasjons-
politikken er det viktig å se de ulike 
prinsippene i sammenheng»



Målene
Målene for den statlige kommunikasjons
politikken er at innbyggerne skal:

få korrekt og klar informasjon om sine rettig heter, •	
plikter og muligheter 
ha tilgang til informasjon om statens virksomhet•	
inviteres til å delta i utformingen av politikk, •	
 ordninger og tjenester

Forutsetningene
Forutsetningene for å nå disse målene er 
at staten må:

ha kunnskap om sine målgruppers behov, •	
 forutsetninger og synspunkter
delta i samfunnsdebatten og understøtte økt •	
demokratisk deltakelse
bruke et godt og klart språk som kan forstås av •	
alle 
sikre at offentlig informasjon og kommunikasjon •	
er pålitelig og samordnet
kommunisere og informere målrettet og effektivt •	
slik at målgruppene nås
utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi og •	
nye kanaler effektivt og formålstjenlig
vise respekt og imøtekommenhet i sin •	
 kommunikasjon 

Prinsippene 
Prinsipper for god kommunikasjon: 

Åpenhet
I sin kommunikasjon med innbyggeren skal  staten 
være åpen, tydelig og tilgjengelig 

Medvirkning 
Staten skal ta berørte innbyggere med på råd og 
involvere dem i utforming av politikk og tjenester 

Nå alle 
Staten skal sørge for at relevant informasjon når 
fram til alle berørte

Aktiv
Staten skal aktivt og i tide gi informasjon om rettig
heter, plikter og muligheter

Helhet
Statlig kommunikasjon skal oppleves enhetlig og 
samordnet 

Prinsipp for gjennomføring:

Linje
Kommunikasjonsansvaret følger saksansvaret  

8
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Åpenhet
Staten skal være åpen, tydelig og 
 tilgjengelig for innbyggerne

Med åpenhetsprinsippet menes at innbyggerne 
skal møte en åpen og tilgjengelig stat som er 
 lyttende, imøtekommende og viser dem respekt. 

Statlige virksomheter skal føre et korrekt, godt og 
klart språk som kan forstås av alle. 

Statlige myndigheter skal legge til rette for en åpen 
og opplyst samfunnsdebatt.

Staten må legge vekt på god dialog med mediene 
og sikre dem og innbyggerne innsyn i sin virksom
het. Mediene har her en viktig demokratisk rolle. 

Medvirkning 
Staten skal ta berørte innbyggere med 
på råd og involvere dem i politikk
utformingen 
Staten er avhengig av et godt samspill med inn
byggerne for å utvikle offentlig sektor. Det er viktig 
at ulike gruppers syn kommer fram. Dette kjenne
tegner et levende demokrati.

Med medvirkningsprinsippet menes at staten skal 
gi berørte innbyggere mulighet til å fremme sine 
forslag og synspunkter på fysiske og elektroniske 
møteplasser.

Statlige virksomheter skal også aktivt involvere inn
byggerne i politikkutforming, og når ordninger og 
tjenester skal etableres, drives, evalueres og videre
utvikles.

For å skape gode arenaer for medvirkning og 
involvering må statlige virksomheter aktivt dele 
sin informasjon med andre i tillegg til å bruke ulike 
relevante kanaler og virkemidler for å nå de aktuelle 
gruppene. 

De som mangler kompetanse eller tilgang til å bruke 
digitale kanaler, skal få anledning til å delta gjennom 
andre kanaler og møteplasser. 

De som har gitt innspill, må få tilbakemelding om 
den endelige beslutningen. Ved offentlige høringer 
må alle berørte grupper få anledning til å delta og 
gis tilstrekkelig tid til å svare. 

10

Utdyping av  prinsippene

DeL 2

«Staten skal tilpasse informasjon 
og kommunikasjon til de  
gruppene man skal nå»
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Nå alle
Staten skal sørge for at relevant 
 informasjon når fram til alle berørte

Med nå alle-prinsippet menes at staten gjennom 
sin informasjonsvirksomhet skal inkludere alle 
 berørte innbyggere og grupper i samfunnet.

Staten skal tilpasse informasjon og kommunikasjon 
til de gruppene man skal nå. 

I noen sammenhenger er det nok at informasjonen 
kun gjøres tilgjengelig slik at innbyggerne selv kan 
gjøre seg kjent med den. I andre sammenhenger 
kan det være behov for en mer målrettet innsats for 
å nå de aktuelle målgruppene. 

Statlige virksomheter skal gå foran når det gjelder å 
inkludere alle, ved å tilpasse sin informasjon og kom
munikasjon til mangfoldet i befolkningen. 

Det må tas hensyn til at personer har ulike behov og 
forutsetninger for å kunne motta statlig informasjon, 
med bakgrunn i språk, kultur, funksjonsevne, man
glende kompetanse eller tilgang til digitale kanaler. 
Staten må derfor utforme sin informasjon slik at 
den er lett å forstå for mottakerne i de ulike mål
gruppene, og bruke de kanaler og virkemidler som 
er mest effektive for å nå disse – selv om det krever 
en særskilt innsats. Det siste er særlig viktig for 
plikt og rettighetsinformasjon. Gjeldende regler og 
normer for universell utforming skal legges til grunn 
i kommunikasjonsarbeidet. 
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Aktiv 
Staten skal aktivt og i tide gi informasjon 
om rettigheter, plikter og muligheter 

Med aktivprinsippet menes at statlige virksomheter 
til enhver tid skal gjøre aktuell informasjon tilgjenge
lig, uten at det må fremmes krav om innsyn. 

Aktiv informasjon og kommunikasjon om innbyg
gernes rettigheter, plikter og muligheter er en 
forutsetning for aktiv demokratisk deltakelse og et 
velfungerende samfunn. 

Statlige virksomheter skal aktivt sørge for at infor
masjon deles, eller kan deles, med andre innenfor 
gjeldende regler om opphavsrett og personvern mv. 
Statlige virksomheter skal også aktivt viderebruke 
informasjon fra andre statlige og private virksom
heter. I tillegg skal staten aktivt ta i bruk de mest 
effektive kommunikasjonskanalene. 

Staten skal også sørge for at innbyggerne har 
tilgang til informasjon om den enkelte virksomhets 
planer og aktiviteter. 

Helhet
Statlig kommunikasjon skal oppleves 
 enhetlig og samordnet 

Med helhetsprinsippet menes at statlige virk
somheter skal samordne sin informasjon og infor
masjonsvirksomhet med andre relevante statlige, 
kommunale og private virksomheter, slik at informa
sjonen fremstår helhetlig for mottakeren. 

Det er den enkelte virksomhet og leder som er 
ansvarlig for at dette skjer, og ansvaret gjelder all 
informasjons og kommunikasjonsvirksomhet. 

Linje
Kommunikasjonsansvaret følger 
 saks ansvaret

Linjeprinsippet vil si at ansvaret for informasjon og 
kommunikasjon følger saksansvaret, både for ledere 
og medarbeidere. 

Informasjon og kommunikasjon må derfor vurde
res på lik linje med andre typer virkemidler for å nå 
vedtatte mål og resultatkrav. 

Informasjon og kommunikasjon må også vurderes 
brukt i kombinasjon med andre typer virkemidler. 

12

DeL 2

«Informasjon og kommunikasjon 
må derfor vurderes på lik linje 
med andre typer virkemidler for å 
nå vedtatte mål og resultatkrav»
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«Statlige virksomheter skal aktivt 
sørge for at informasjon deles,  
eller kan deles, med andre innenfor 
gjeldende regler om opphavsrett og 
personvern mv.»



3.1 Lederansvar 

Det er et lederansvar å sette statens kommunika
sjonspolitikk ut i livet, og topplederne har et særskilt 
ansvar.
  
Kommunikasjon er et virkemiddel på lik linje med 
andre virkemidler for at staten skal nå ønskede 
 resultater og må integreres tidlig i arbeidsprosessene. 

ledere i statlige virksomheter har ansvar for at 
kommunikasjon og informasjon blir brukt på en 
profesjonell, økonomisk og etisk forsvarlig måte 
både internt og eksternt. lederne skal sikre at 
 kommunikasjonspolitikken er godt kjent og etter
leves i virksomheten. 

ledelsen er ansvarlig for at kommunikasjon blir 
brukt som strategisk virkemiddel. Virksomhetene 
skal sørge for at ledere på alle nivåer, samt saksbe
handlere og førstelinjen, har nødvendig kompetanse 
som sikrer høy kvalitet på kommunikasjonsarbeidet. 

lederne har ansvaret for at den enkelte virksomhet 
effektivt samordner kommunikasjonen med tilgren
sende virksomheter, både statlige, kommunale og 
noen ganger også private, når det er nødvendig. 

Det vises også til Plattform for ledelse i staten, utgitt 
av Fornyings og administrasjonsdepartementet 
(2008). 

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til:

Fornyings og administrasjonsdepartementet (FAD): 
www.regjeringen.no/fad 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi):  
www.difi.no

14
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DeL 3
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3.2 Informasjon om  rettigheter, 
plikter og  muligheter 

Staten skal sikre at den enkelte innbygger i tide 
kan få informasjon om sine rettigheter, plikter og 
muligheter. Informasjons og kommunikasjonstil
tak skal planlegges med utgangspunkt i dem som 
berøres. Statlige virksomheter skal sørge for at det 
er klart hvor innbyggerne skal henvende seg for å 
få informasjon om sine rettigheter, plikter og mulig
heter. Informasjon om muligheter betyr blant annet 
tilgang til kunnskap som er relevant for den enkelte 
og informasjon om valgmuligheter.  

Statlige virksomheter skal sørge for at all informa
sjon er klar og forståelig, at det går tydelig fram 
hvem som er ansvarlig avsender og at det gis nød
vendig veiledning og hjelp. Veiledning er viktig der 
det foreligger valgmuligheter.

Innbyggerne skal få informasjon om viktige steg og 
milepæler i saksgangen mellom regjering og storting.

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til:

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi):  
www.difi.no 

3.3 Elektronisk  kommunikasjon

elektronisk kommunikasjon skal være den primære 
kanalen for dialogen mellom innbyggerne og 
 offentlige virksomheter.

Gjeldende krav til dokumentformater og universell 
utforming skal legges til grunn. Staten må sørge for 
at innbyggere som ikke kan bruke digitale kanaler, 
får tilsvarende informasjon og anledning til å med
virke via andre, egnede kanaler. 

Det er viktig å vurdere krav og hensyn til person
vern og informasjonssikkerhet for alle elektroniske 
 tjenester. Samordning på tvers av virksomhets
grenser og forvaltningsnivåer er en forutsetning for 
å skape gode og helhetlige elektroniske løsninger 
for innbyggerne. Virksomhetene bør ha et godt 
servicenivå og en tilfredsstillende responstid for 
elektroniske henvendelser. 

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til:

Fornyings og administrasjonsdepartementet (FAD): 
www.regjeringen.no/fad 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi):  
www.difi.no 

«Ledelsen er ansvarlig for at  
kommunikasjon blir brukt som 
strategisk virkemiddel»

«Staten må sørge for at innbyggere 
som ikke kan bruke digitale  
kanaler, får tilsvarende informasjon 
og anledning til å medvirke via  
andre, egnede kanaler»

www.difi.no
www.regjeringen.no/fad
www.difi.no
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3.4 Språk

Staten skal bruke et klart språk som skal kunne for
stås av alle aktuelle målgrupper. Dette gjelder både 
overfor de som staten henvender seg til, og de som 
henvender seg til staten. 

Dårlig og uklart språk i dokumenter kan medføre at 
innbyggerne går glipp av rettigheter, plikter, statlige 
ordninger og muligheter for aktiv samfunnsdelta
kelse. et uklart språk i for eksempel brev og skjemaer 
kan bidra til merarbeid, både for innbyggerne og 
staten. 

Språket i statlige tekster skal være korrekt, og stats
ansatte skal følge gjeldende regler for rettskrivning 
og målbruk. For bruk av samisk gjelder blant annet 
språkreglene i lov om Sametinget og andre samiske 
rettsforhold (sameloven). Statlige virksomheter skal 
ta hensyn til brukere av samiske språk for å sikre 
en god kommunikasjon med samiskspråklige inn
byggere i hele landet. 

For å nå fram til innvandrerbefolkningen med statlig 
informasjon, skal den enkelte virksomhet vurdere 
om det er tilstrekkelig å oversette til engelsk, eller 
om det i tillegg er behov for oversettelse til andre 
fremmedspråk. I saker hvor det er språkbarrierer, må 
statlige virksomheter vurdere bruk av tolketjenester 
for å sikre god kommunikasjon. 

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til:

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi):  
www.difi.no 

Språkrådet: 
www.språkrådet.no

3.5 Tillit

Tillit til statlige virksomheter avhenger av hvor gode 
tjenester de leverer, hvordan de kommuniserer og 
hvor åpne, imøtekommende og brukerorienterte 
de oppfattes å være. Kommunikasjonen skal være 
pålitelig og etisk forsvarlig. Statlige virksomheter har 
også et ansvar for å informere om hvilke oppgaver 
de har, hvordan de er organisert og hvilke resultater 
som oppnås. De bør ha kunnskap om hvordan de 
oppfattes av omverdenen og sine brukere. 

Statlige virksomheter skal være varsomme med å 
bruke profileringstiltak som for eksempel sponsing 
for å fremme eget omdømme. Med sponsing menes 
her direkte eller indirekte økonomisk støtte hvor 
hensikten er å profilere den statlige virksomheten. 
For ordinære forvaltningsorganer vil sponsing ikke 
være tillatt, med mindre det foreligger et særskilt 
samtykke fra fagdepartementet. 

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til:

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi):
www.difi.no 
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«Et uklart språk i for eksempel 
brev og skjemaer kan bidra til 
merarbeid, både for innbyggerne 
og staten»

www.difi.no
www.sprakradet.no
www.difi.no


3.6 Mediekontakt

Mediene har som en av sine oppgaver å følge med 
på hva forvaltningen foretar seg, og hvordan forvalt
ningen opptrer overfor samfunnet og den enkelte 
innbygger. Virksomhetene må sørge for en åpenhets
kultur som bidrar til god tilgjengelighet for mediene. 

Statlige virksomheter har også et ansvar for å legge 
til rette for – og selv delta i – en åpen og opplyst 
 offentlig samtale. 

Når det gjelder ytringsfrihet for statsansatte er dette 
regulert i «etiske retningslinjer for statstjenesten». 

Mediene skal ha lik rett til innsyn. Alle medier skal 
behandles med respekt og imøtekommenhet når de 
etterspør informasjon. Som hovedregel bør infor
masjon gjøres tilgjengelig for alle medier samtidig. 
Statlige virksomheter kan henvende seg til bestemte 
medier først, hvis det gjør at flest mulig i målgrup
pen får informasjonen. For saker som skal gå fra 
regjeringen til Stortinget gjelder i tillegg egne regler. 

Den enkelte virksomhet må ha kontrollrutiner som 
hindrer uønsket publisering av personopplysninger. 
Informasjon som kan innebære en sikkerhetsrisiko, 
skal vurderes særskilt.

I risiko og krisesituasjoner kan egne regler om 
uttale rett og mediehåndtering gjelde, jf. også punk
tene 3.7 og 3.8 nedenfor. 

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til: 

Fornyings og administrasjonsdepartementet (FAD): 
www.regjeringen.no/fad

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi): 
www.difi.no 

3.7 Risikokommunikasjon

Risikokommunikasjon er å kommunisere om mulige, 
uønskete hendelser og situasjoner som kan oppstå 
og som kan medføre skade på liv, helse, miljø og 
verdier. Hensikten er å gjøre mottakerne oppmerk
somme på mulige risikoer og endre atferd, slik at 
disse hendelsene ikke inntreffer eller at de negative 
konsekvensene blir mindre. Statlige virksomheter 
må forsøke å identifisere potensielle risikoer innen
for sine ansvarsområder, vurdere sannsynligheten 
for at risikoene inntreffer, anslå skadeomfanget 
og vurdere hvordan dette kan begrenses. Inntil en 
risikovurdering er gjennomført, bør virksomheten 
legge opp til en «førevartilnærming» i sin kommu
nikasjon. Når vurderingen er gjort, bør kommunika
sjonen bestå av konkrete råd for hva som er ønsket 
handling fra den enkelte. 

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til:

Justisdepartementet (JD): 
www.regjeringen.no/jd 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og  
beredskap (DSB):  
www.dsb.no 
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«Statlige virksomheter har 
også et ansvar for å legge til 
rette for – og selv delta i – 
en åpen og opplyst offentlig 
samtale»

www.regjeringen.no/fad
www.difi.no
www.regjeringen.no/jd
www.dsb.no


DeL 3

3.8 Krisekommunikasjon
 
Krisekommunikasjon handler om å gi innbyggere 
rask og konkret informasjon som gjør dem i stand 
til å håndtere en uønsket hendelse best mulig. 
Kommunikasjonen skal synliggjøre ansvarsforhold, 
myndighetskoordinering og opplyse hvor berørte 
kan få ytterligere informasjon og eventuelt hjelp og 
støtte. Ansvaret for krisehåndteringen ligger hos den 
virksomheten som har ansvaret for fagområdet i en 
normalsituasjon. God krisekommunikasjon forut
setter jevnlige øvelser og evaluering i etterkant av 
reelle hendelser. 

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til:

Justisdepartementet (JD):  
www.regjeringen.no/jd 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og  
beredskap (DSB):  
www.dsb.no 

3.9 Kampanjer 

Kampanjer kan være et viktig virkemiddel for å spre 
kunnskap og påvirke holdninger og atferd. Statlige 
virksomheter som skal sette i verk kampanjer, bør 
gjøre undersøkelser i forkant for å identifisere utfor
dringene og kommunikasjonsbehovet. 

effekten av kampanjer bør evalueres.

Staten må nøye vurdere behovet før det settes i 
gang større kampanjer og kommunikasjonstiltak 
som har til hensikt å endre atferd eller holdninger. 
I slike tilfeller bør en alltid vurdere å involvere de 
aktuelle målgrupper fra starten av. 
 

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til:

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi):  
www.difi.no
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«Staten må nøye vurdere  
behovet før det settes i  
gang større kampanjer og  
kommunikasjonstiltak som har  
til hensikt å endre atferd eller 
holdninger»

www.regjeringen.no/jd
www.dsb.no
www.difi.no


3.10 Frivillige 

Frivillige, både organisasjoner, enkeltmennesker og 
nettverk, er viktige medspillere i statlig kommuni
kasjonsarbeid. Mange bidrar aktivt med å videre
formidle og tilrettelegge offentlig informasjon om 
for eksempel rettigheter, plikter og ulike offentlige 
ordninger.

Statlige virksomheter skal aktivt dele offentlig infor
masjon med frivillige og andre, slik at disse kan få 
tilgang til, bearbeide og spre offentlig informasjon, 
for eksempel i nærings, opplysnings, og opplærings
sammenheng. Statlige virksomheter må imidlertid 
ta hensyn til gjeldende regler om opphavsrett og 
personvern mv.

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til:

Kultur og kirkedepartementet (KKD):  
www.regjeringen.no/kkd 

Frivillighet Norge:  
www.frivillighetnorge.no
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www.regjeringen.no/kkd
www.frivillighetnorge.no
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3.11 Politisk og administrativ  
kommunikasjon i departe mentene

Statsråden er både politisk og administrativt øverste 
leder i et departement. et departement kommunise
rer alltid på vegne av statsråden. 

På samme måte som fagavdelingene yter statsråden 
bistand innen sine fagområder, skal kommunika
sjonsenheten gi faglig bistand til statsråden. 

Kommunikasjonsenheten i et departement er en del 
av embetsverket. 

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til:

Fornyings og administrasjonsdepartementet (FAD): 
www.regjeringen.no/fad 

3.12 Intern kommunikasjon 

Kommunikasjonen mellom ledelse, ansatte og deres 
organisasjoner må være åpen, bygge på tillit og 
gjensidig respekt. God intern kommunikasjon om 
virksomhetens mål, strategier og prioriteringer er 
nødvendig for god måloppnåelse. God kommunika
sjon og dialog med de berørte er en forutsetning for 
at omstillingsprosesser skal virke etter sin hensikt.

ledere har et særskilt ansvar for god kommunikasjon, 
men ansatte på alle nivåer har også et selvstendig 
ansvar for å holde seg informert om egen virksomhet 
og dens ansvarsområder, og for å dele informasjon 
med andre. en god rettesnor er å informere internt før 
man informerer eksternt.

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til: 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi): 
www.difi.no
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www.regjeringen.no/fad
www.difi.no


Vedlegg
Annet viktig regelverk

Aktive lenker finnes i den elektroniske versjonen av dokumentet.

•		Grunnloven

•		arkivloven og arkivforskriften

•		ekomloven og Referansekatalogen for forvaltningsstandarder

•		eForvaltningsforskriften med veiledning

•		forvaltningsloven med forskrifter

•		målloven med forskrift og rettskrivningsreglene

•		offentlighetsloven (offentleglova) med forskrift

•		personopplysningsloven med forskrifter

•		sameloven

•		esignaturloven

•		etiske retningslinjer for statstjenesten

•		Midlertidige retningslinjer for statens annonsering i dagspressen

•		Utredningsinstruksen
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http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-18140517-000.html&emne=grunnlov*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19921204-126.html&emne=arkivlov*&&
http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19921204-126.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20030704-083.html
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2009/referansekatalogen.html?id=570673
http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20040625-0988.html
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2007/veileder-til-eforvaltningsforskriften.html?id=476581
http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html
http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19670210-000.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19800411-005.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kk/xk-19801205-4938.html
http://sprakradet.no/Sprakhjelp/Rettskriving_Ordboeker/Soek/
http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html
http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-20081017-1119.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html
http://www.lovdata.no/for/sf/sf-20000414-031.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19870612-056.html&emne=samelov*&&
http://www.lovdata.no/all/hl-20010615-081.html
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2005/etiske-retningslinjer-for-statstjenesten.html?id=88164
http://www.difi.no/artikkel/2009/11/annonseregelverket
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/lover-og-regler/reglement/2005/utredningsinstruksen.html?id=107582
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