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Prosjektplan for Omdømmeprosjektet i Ringerike kommune 

Prosjektleder: Astrid Ehrlinger (30%) 

Bakgrunn: 

Ringerike kommune har som ambisjon å være en av landets beste kommuner på service og 

omdømme. Innbyggernes forventninger til kommunens tjenester og service må samsvare med 

kommunens løfte om levering. Ringerike kommune ønsker å fremstå som en tydelig, ærlig og 

løsningsvillig organisasjon. Dette er også Ringerike kommunens vedtatte verdier. 

Hva betyr våre verdier i dette prosjektet: 

Tydelig 

 En forutsetning for forutsigbarhet og forventningsavklaring. 
 Verdien betyr at vi kommuniserer på en måte som gjør at vi blir forstått, og at innbyggerne 

og våre samarbeidspartnere vet hva de kan forvente av oss. 

Ærlig 

 En forutsetning for samhold og omdømme, og en grunnleggende faktor når det gjelder å 
skape tillit internt og hos innbyggerne. 

 Verdien betyr at vi er pålitelige som mennesker og som organisasjon. 

Løsningsvillig 

 En forutsetning for å finne gode løsninger i det daglige arbeidet. 
 Verdien betyr at praktiserer godt skjønn når vi forvalter offentlige ressurser, vi ser på lover 

og regler som muligheter, og ikke begrensninger, og vi har brukernes beste i fokus. 

Prosjekt:  

Sammen om en bedre kommune - Omdømmeprosjektet 

Mål:  

1. Gjennom god kommunikasjon skal Ringerike kommune gi innbyggerne forutsigbarhet.   

2. Ringerike kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med stolte medarbeidere. 

Tiltak: 
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 Utarbeide en ny kommunikasjonsstrategi som sørger for styrket informasjon til innbyggerne. 

All kommunikasjon skal bygge på kommunens verdigrunnlag. 

 Utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i en prosess som sikrer involvering og forankring hos de 

ansatte.  Arbeidsgiverpolitikken skal være utformet på en måte som gjør den enkelt å følge 

opp og etterleves 

Forankring: 

Prosjektet er forankret i avtalt trepartssamarbeid mellom kommunestyret, rådmannen og 

fagforeningene. 

Ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjon, 3 representanter fra rådmann og 2 

hovedtillitsvalgte og hovedverneombud er prosjektets styringsgruppe og skal delta aktivt i 

utformingen og i gjennomføringen av prosjektet.  

Prosjektgruppen består av rådmannen, en representant for tillitsvalgte, en folkevalgt fra 

Arbeidsmiljøutvalget og prosjektleder. 

Prosjektet «Saman om ein betre kommune» er etablert med prosjektleder, arbeids- og 

referansegrupper. 

Kommunestyret er orientert i egen sak om prosjektet. 

Referansegruppe/personer: 

 Prosjektleder for langsiktige strategier  

 Leder for organisasjon og prosjektleder for system for kontinuerlig forbedring/gjennomgang 

av kjerneprosesser  

 Samfunnsutvikler og prosjektleder for kommuneplan. 

 Arbeidsgrupper knyttet opp til flere av tiltakene 

 Ringerike 2020 

Økonomi/ressurser  

 Prosjektleder bruker 30 prosent av sin stilling som informasjonsleder på prosjektlederjobben.  

 Ringerike kommune får 300.000 kr årlig i tre år fra Kommunal- og regiondepartementet til 

prosjektet.  

Fokus/aktivitetsområder fram til sommeren:  

 Lage en milepælsplan med en beskrivelse av tiltakene, formålet, tidsplan og ansvaret for mål 

1 og 2.  

 


