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Hurtigarbeidende utvalg 

• Deltakere:  
Morten Rød, redaktør Agderposten. 
Eirik Meling, vaktsjef Sunnmørsposten.  
 

• Gjennomføring: April – juni 2016. 
 

• Arbeidsmetode: Hurtigarbeidende utredning av status på kommunalt 
informasjonsarbeid og mulige samarbeid med lokalavisa.  
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Utgangspunkt: 

«De seneste årene har vi mange steder sett en bevegelse vekk 
fra avisene og over på kommunens egne kanaler som web, 
Facebook, apper, maildatabaser og forskjellige former for 
informasjonavis.  
 
Begrunnelsen til dette er nok dels økonomiske og dels 
ambisjoner om å benytte digitale muligheter til å levere bedre 
tjenester til lokalbefolkningen.» 
 
En følge av dette er at lokalavisene blir mindre relevante. 
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Facebook overtar? 

• Kommuniserer via nettside, sosiale medier, gjennom servicesenter, 
gjennom annonsering i lokalaviser, egne trykksaker, brev og sms-
varsling. 
 

• Sosiale medier, i all hovedsak Facebook, har blitt en svært viktig 
informasjonskanal. 
 

• Kommunene publiserer gjerne nyheter på egen nettside, som blir delt 
på Facebook. Saker som ofte blir snappet opp av avisa i etterkant. 
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Chatter med innbyggerne 

• Muligheten for chat og spørsmålsstilling i Facebook gir kommunen en 
god mulighet til individuell oppfølging og rask tilbakemelding. Dermed 
kan de gi innbyggerne bedre service enn før. 
 

• 24/7-service – bygger tettere relasjoner med innbyggerne. 
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Lokalavisredaktørenes opplevelser 

• Kommunene benytter egne kanaler i større grad enn før. Kommunene 
annonserer mindre enn før, og velger å selv distribuere innhold til 
innbyggerne.  
 

• Dette har flere negative sider for avisene:  
• Færre annonsekroner. 
• Færre tips.  
• Vanskeligere vaktbikkjefunksjon da kommunen kun lager «gladsaker» 

i egne kanaler.  
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Mulig med samarbeid? 

• Redaktørene har et godt forhold til kommunen, men mange er 
skeptisk til utvidet samarbeid grunnet svekking av funksjon som 
vaktbikkje.  
 

• Kommunenes representanter er mer positive til et samarbeid med 
avisene, men er ikke konkrete. Har i liten grad klare ideer på hva et 
slikt samarbeid skal gå ut på.  
 

Kommunal informasjon 8 



Sju ideer til samarbeid: 

• Tjeneste for dialog: Digital tjeneste for dialog og spørsmålsstilling for 
innbyggerne opp mot kommunen.  Eksempler: kandulove.smp.no, 
kandusvare.smp.no 
 

• Lokal nyhetsformidling: En tjeneste i lokal nettavis (eller i avisas 
nyhetsapp) hvor saker fra kommunen (og andre relevante kilder) kan 
gi leseren hyperlokale nyheter, uten som avisa ikke rekker å lage. 
 

• Strømming, overføring av begivenheter: Overføring av lokale 
begivenheter som debatter, og offentlige møter. 
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• Innholdsmarkedsføring: Lokalavisene har de siste par årene åpnet mer og mer 
for innholdsmarkedsføring i sine kanaler, særlig digitalt. Dersom man oppretter 
egne byråer for produksjon av slik markedsføring vil det offentlige være en 
interessant kunde.  
 

• Medborgerskap: Kommunene store utfordring er at de ikke makter å løse alle 
oppgaver for innbyggerne. Derfor stort fokus på medborgerskap. «Hva kan 
fellesskapet av innbyggere ta ansvar for – i tillegg til det kommunen kan bidra 
med  – når mennesker møter utfordringer i livet?» Her kan lokalavisa spille en 
rolle. 
 

• «Den digitale region» eller vår felles hukommelse: Samle arkivmateriale i en 
felles løsning, som forener foto, film, tekst fra det offentlige, organisasjoner, 
medier og privatpersoner. 
 

• Offentlige data: Tilgjengeliggjøring, popularisering, presentasjon. Både det 
offentlige informasjonsbehovet og den kritiske journalistikk vil profitere på lett 
tilgang og god, standardisert visualisering. 
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Hva nå? 

• Vi har ikke funnet noen god løsning for samarbeid som vil være 
aktuell og relevant for alle lokalaviser.  
 

• Ideene må konkretiseres ytterligere før det kan være aktuelt med 
testing i et pilotprosjekt mellom lokalavis og kommune.  
 

• Det er nok også behov for en «kreativ runde», en idedugnad, for å 
samle flere interessante forslag for utvidet samarbeid. 
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Lenker: 

• Rapport: http://bit.ly/kommunalinfo 
 

• Presentasjon: http://bit.ly/kommunalinfo_pres 
 

• Kontakt meg: 
Eirik Meling, em@smp.no 
Tlf: 92240160 
@henchman 

 
 

Kommunal informasjon 12 

http://bit.ly/kommunalinfo
http://bit.ly/kommunalinfo_pres
mailto:em@smp.no

	Kommunal informasjon
	Lysbildenummer 2
	Hurtigarbeidende utvalg
	Utgangspunkt:
	Facebook overtar?
	Chatter med innbyggerne
	Lokalavisredaktørenes opplevelser
	Mulig med samarbeid?
	Sju ideer til samarbeid:
	Lysbildenummer 10
	Hva nå?
	Lenker:

