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Informasjonsarbeidet
har startet

• Informasjonsbrosjyre om den nye 
kommunen til alle husstander

• Artikkel i brosjyre og på nettsider om 
historisk valg



Historisk valg
• Brukte de tre ordførerne til å 

profilere valget og fortsetter 
med det

• Naturlig at ordførerne er 
kommunens ambassadører 
og fronter valget



To-dagers valg i alle tre kommuner

• Vedtatt to-dagers valg i alle tre 
kommuner

• Lik åpningstid i alle valglokaler

• Fellesnemnda ønsket at det 
skulle være likt i alle tre 
kommunene

• Gjør informasjonsarbeidet 
lettere



Nytt kommunevåpen – ny identitet

• Kjennemerke og symbol 
for den nye kommunen

• Bygger opp en ny 
identitet rundt 
kommunevåpenet

• Ordførerne som 
ambassadører for den 
nye kommunen





Informasjonsplan for valget

• En slags huskeliste

• Det overordnede målet med 
kommunikasjonsarbeidet er å 
nå alle velgere med 
informasjon om når og hvor 
de kan avgi stemme

• Vi har planlagt 
informasjonstiltak og 
strukturert tiltakene i en liste



Målgrupper:
Innbyggerne og de politiske partiene

Skal også sørge for at alle valgmedarbeidere har den informasjonen de trenger for å 
gjøre oppgaven de er satt til

Kanaler:
Hjemmesider
Facebooksider
E-post
Media
Brosjyrer
Annonsering
Muntlig informasjon – møte med innbyggerne
Skoler



• Informasjonsbrosjyre til alle husstander tett 
opp mot valget:
• Hvor du kan stemme
• Når du kan stemme
• Slik gjør du det
• Antall representanter
• Politisk hovedstruktur

• Informasjon om stemmegivning sammen med 
partienes informasjonspakke

• Flyer til partienes stand med info om 
stemmesteder og åpningstider

• Flyer som hjemmetjenesten har med til sine 
brukere 

• Flyere og plakater på kommunenes servicetorg

• Muntlig informajon til:
• Elever ved Kvalifiseringsenheten
• Besøk av skoleklasser

• Filmsnutt som kan sirkulere i sosiale medier og på 
kino. Bruke kjente personer fra distriktet til å 
profilere valget. 

• Holde trykket oppe i to uker før valget med stort 
fokus på valg – både i sosiale medier, avisen, radio, 
kino, instagram osv.

Informasjonstiltak:



Valgambassadører

• Informasjon om valg fra 
ungdom til ungdom

• Film

• Buttons

• Bidratt til valgtorg på 
skolene

• Styrt av ungdom – gode 
erfaringer



• Hvordan har dere profilert valget?
• Hvilke informasjonstiltak har dere? 
• Hva har fungert og ikke fungert?
• Har dere spesielle informasjonstiltak rettet mot spesielle målgrupper? Og hva?
• Hvilke tiltak har dere rettet mot grupper med lav valgdeltakelse for å øke 

valgdeltakelsen? 
- Unge
- Hjemmeboende eldre
- Beboere på institusjon/pårørende
- Unge voksne
- De som ikke bruker stemmeretten

• Valgbuss – rullende valglokale
• Bruk av sms
• Kommune-app – erfaringer, ideer

Til diskusjon


