
Vedlegg 1. Informasjonsplan med tiltak, versjon pr 01.08.12  

 

Denne informasjonsplanen er ment som et arbeidsverktøy og kan endres, oppdateres og tilføyes etter behov. Informasjonsplanen legges til 

Handlingsplanen. Vi kan skille mellom informasjonstiltak som er rettet mot eksterne målgrupper slik disse er definert i strategien og tiltak som gjøres internt 

i Klima Østfold i form av informasjonstiltak, kompetansetiltak og undersøkelser. 

Ekstern kommunikasjon 

Tiltak/budskap 

 

Målgrupper Hvordan/formidlingskanaler Ansvar Frist 

Informasjonen skal være med å realisere Klima Østfolds overordnede mål om å styrke grunnlaget for å oppnå partenes egne vedtatte klimamål. 

1. Nettside etableres som en dynamisk og viktig ressurs for 

informasjon om Klima Østfold 

• Det skal være lenke fra kommunens hjemmeside til Klima 

Østfold 

• Kommune skal oppfordres til å synliggjøre lokalt klima- og 

energiarbeid 

Alle som er interesserte, 

men særlig ØFK og 

kommuner i Klima 

Østfold 

www.ostfoldfylkeskommune.no

/klimaostfold 

Domene: www.klimaostfold.no  

 

Kommunens hjemmeside 

 

Koordinator 

 

Klima-

kontaktene 

Juli 2012 

2. Utarbeide en brosjyre om Klima Østfold med eksempler på 

satsningsområder 

Partnerne, 

kommunesamfunnet, 

internt i kommunen 

Brosjyre, pdf-fil på web Koordinator Oktober 

2012 

3. Klima Østfold synliggjøres/settes på dagsorden på aktuelle 

konferanser/seminarer, og resultater formidles til relevante 

målgrupper 

Omverdenen Foredrag, rapporter, 

dialogmøter 

Koordinator Løpende 

Informasjonen skal heve befolkningens kunnskapsnivå om miljø og klima. 

1. Utarbeide forslag til en inspirerende kampanje «fange og 

fenge» - omdømmebygging med informasjon om 

klimautfordringene 

Klima Østfold, 

kommunene, og 

befolkningen 

Inspirasjonshefte 

Pdf-fil med blad på web 

Plakater med tekst for bruk på  

web, kino, ute i samfunnet osv 

Koordinator 

 

Høst 2012 

2. Kommunene skal oppfordres til å følge «miljøårshjulet» og Befolkningen Benytte eksisterende materiell Klima- Høst 2012 



benytte standardkampanjer knyttet til «Verdens miljødag», 

«Mobilitetsuka», «Kjøpefri» og «Earth hour» 

kontaktene 

 



 

Interne informasjonstiltak 

Tiltak Målgrupper Hvordan/formidlingskanaler Ansvar Frist 

Styrke formidlingsevnen av både innbyggerorientert informasjon og kunnskap 

1. Kompetanseoppbygging og bevisstgjøring av 

klimakommunikasjon og formidling 

Klimakontaktene og 

relevante fagpersoner i 

kommunene 

Informasjonsmøter i den 

enkelte kommune med fokus på 

forankring og formidling 

Koordinator Fra høsten 

2012 

2. Motivere kommunene til å knytte seg til kampanjer som 

allerede er igangsatt som Earth hour, mobilitetsuka, 

klimaseminarer rettet mot politikere m.m 

Klimakontaktene og 

relevante fagpersoner i 

kommunene 

Informasjonsmøter med fokus 

på forankring og formidling 

(inngår i punktet ovenfor) 

Koordinator Fra høsten 

2012 

3. Felles presentasjon (Powerpoint) om hva, hvorfor og 

hvordan Klima Østfold 

 

Kommunene, aktører i 

kommunesamfunnet, 

samarbeidspartnere 

Powerpoint-presentasjon som 

kan benyttes av alle partnerne 

Koordinator August 

2012 

4. Skape entusiasme og forståelse for Klima Østfold blant 

deltakere, ansatte og politikere i kommunen 

Kommunene Interne møter Klima- 

kontaktene 

Høst 2012 

5. Nyhetsbrev med informasjon om viktigste aktiviteter og 

resultater siste 14 dager 

Primært deltakende 

kommuner og relevante 

fagpersoner, 

Sekundært alle 

interesserte. 

Mail 

Nedlastning fra 

www.ostfoldfylkeskommune.no

/klimaostfold 

 

Koordinator Startes 

høsten 

2012 

Informasjonen skal bidra til kunnskapsoppbygging internt i nettverket  

1. Utarbeide kunnskapsark til hvert av satsningsområdene med 

eksempler fra kommunene 

 

Deltakende kommuner i 

Klima Østfold 

Kunnskapsark 

Web 

Koordinator/

Faggruppene

/ 

Klima-

kontaktene 

2013 

2. Formidle informasjon og kunnskap til ansatte i kommunen Kommunen Intern kommunikasjon med mål 

om forankring, møter, 

informasjonsdeling 

Klima-

kontaktene 

Høst 2012 

 


