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Oversendelse av forespurt dokumentasjon - Forespørsel om orienteringer til 
kontrollutvalget 

Rennebu kommune viser til forespørsel mottatt 26.01.2023 der kontrollutvalget ønsket en skriftlig 
orientering om kommunens arbeid med kommunikasjonsstrategi samt en oversikt over reglement 
for kommunens utvalg. 

 

Vedr kommunikasjonsstrategien 

Arbeidet har vist seg å være svært omfattende, samtidig som de ansatte i nedsatt arbeidsgruppe har 
hatt et stort arbeidspress over tid med flere store oppgaver som måtte prioriteres før arbeidet med 
planen. Vi har utarbeidet spørsmål til en intern og en ekstern kartlegging for å finne status: en enkel 
ståstedsanalyse, men undersøkelsen er foreløpig ikke utsendt.  

Arbeidsgruppa kom dessverre ikke så langt at de avsatte midlene for 2022 ble brukt, midler vi ikke 
fikk overført til videre arbeid i 2023.  

I løpet av 2022 fikk vi likevel på plass sårt tiltrengt markedsføringsmateriell til bruk på messer og 
stands med beachflagg, messevegg og messebord. Dette ble raskt tatt i bruk. NMK Rennebu fikk låne 
med seg et stort og synlig beachflagg da de skulle delta i et nasjonalt stevne på Østlandet – her ble 
kommunen og klubbens sponsorer vist frem. Beachflaggene lånes ut til arrangementer eller 
lag/foreninger som mottar økonomisk støtte fra Rennebu kommune.  

Messeveggen står til daglig i kommunestyresalen som bakgrunn til talerstolen. Det ble i løpet av 
høsten 2022 spilt inn en film i Rennebu etter initiativ fra næringsforeningene i Trondheimsregionen 
hvor bakgrunnen ble flittig brukt. Denne ligger tilgjengelig på TrønderTV.  

Vi har kjørt sommerkampanje på Facebook sommeren 2022, i tillegg har vi fått på plass reiselivs-
markedsføring med Bygdasenteret.  

Arbeidsgruppa prioriterer utarbeidelse av grafisk profil først i det videre arbeidet. Da det er et stort 
behov for å samordne layout og snakke med én stemme ut. Det skal være gjenkjennbart. Dagens 
maler har gått ut på dato og det brukes mye forskjellig. I tillegg er det nye krav til universell 
utforming som gjør at malene må endres for å fylle kravene. Her innhentes det tilbud før det 
fremmes ny søknad om midler til arbeidet.  
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Det har også kommet krav om tilgjengelighetserklæring på nettløsninger, som handler om universell 
utforming av nettsider. En del har vi fått på plass, mens det jobbes med å få det i orden på alle våre 
nettløsninger. Venter på avklaring i forhold til kostnader.  

Kommunikasjonsplanen ser vi bør være mer omfattende enn vi tenkte i starten. Vi ønsker en god 
prosess for å sikre en god forankring av plana – dette krever gode prosesser og god prosessledelse. 
Her vil vi søke ekstern bistand til prosessen. Når vi først skal lage en plan er det viktig at denne er 
godt forankret, for å sikre at planen blir operativ. 

 

Oversikt over reglement for kommunens utvalg 

Rennebu kommune har vedtatt Delegeringsreglement i k-sak 59/20, i møte 10.12.20. 

- Generell del 
- Politiske delegering 
- Administrativ delegering 

 

Rennebu kommune har videre vedtatt (saksbehandlings-) reglement vedtatt i K-sak 18/16 i møte den 
21.04.2016 

- for Kommunestyret 
- for Formannskapet 
- for hovedutvalgene 

 
Disse følger som vedlegg. 

Vi håper dette var utfyllende svar på forespørselen. 

  

Med vennlig hilsen 
Rennebu kommune 

 
Lill H Bøe 
Kommunalsjef Samfunnsutvikling og drift 

Lill.boe@rennebu.kommune.no 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 
 

Vedlegg 

1 Delegeringsreglement  - administrativ delegering  03.11.20 

2 Delegeringsreglement  - generell del 

3 Delegeringsreglement  - politisk delegering rev 16.12.21 

4 REGLEMENT FOR FORMANNSKAP 2016 

5 REGLEMENT FOR HOVEDUTVALG 2016 
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6 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET 2016 

 

 

 
 


