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Kommunikasjon betyr å gjøre felles.
Derfor er kommunikasjon ikke bare et strategisk verktøy
for å realisere våre ambisjoner. Måten vi kommuniserer
på forteller noe om hvem og hva vi er og ikke minst i
hvilken retning vi ønsker å gå. Gjennom kommunikasjon skapes også identitet og kultur.
Dette dokumentet beskriver hva som ligger til grunn for
kommunikasjonsarbeidet ved HiOA, i tillegg til oversikt
over roller og ansvar.
Føringene i dette dokumentet gjelder for alle tilsatte og
enheter, for alt kommunikasjonsarbeid ved HiOA og i
særdeleshet de områder der kommunikasjon er hovedvirkemiddel. Endelig er kommunikasjon et ansvar for
alle ledere ved HiOA.
«Kommunikasjonspolicy for Høgskolen i Oslo og Akershus» (HiOA) bygger blant annet på høgskolens overordnede strategi, vår ambisjon om å bli anerkjent som
universitet, Statens kommunikasjonspolitikk og Statens
etiske retningslinjer. Dokumentet har også vært
diskutert i min ledergruppe våren 2016.
Mitt håp er at dette dokumentet skal tydeliggjøre
hvordan vi kan bruke kommunikasjon som et av flere
strategiske virkemidler for å realisere HiOAs overordnede mål.
Oslo, 29. september 2016

Curt Rice
Rektor
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Føringer for kommunikasjonsarbeidet

Strategi 2020

Føringer for
kommunikasjonsarbeidet
HiOA skal:
MÅL
HiOAs strategi 2020 har
følgende overordnede
mål som legger føringer
for kommunikasjon:

– Være internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger
– Være i front på profesjonsrelevant forskning og
utviklingsarbeid
– Utfordre og utvikle profesjonene i samspill med
samfunns- og næringsliv, og være en aktiv pådriver
og aktør i samfunnsdebatten
– Være et lærende og nyskapende arbeidssted som
organiserer og utvikler virksomheten og ressursene
målrettet og effektivt
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Føringer for kommunikasjonsarbeidet

Statens kommunikasjonspolitikk

HiOAs kommunikasjon skal
videre bidra til å virkeliggjøre
våre verdier:

– Mangfold
HiOA er en storbyinstitusjon og ligger i en
region der befolkningssammensetningen
er mer variert enn i andre deler av Norge.
Mangfoldet gir oss fortrinn til å forstå og
høste fordelene av forskjellighet. Vi skal
stimulere likeverd og kreve toleranse på
tvers av livssyn, kultur og kjønn.
– Læring
Å være tett på arbeidslivet, med forankring
i forskning og utviklingsarbeid, bringer
verdifull innsikt inn i dannelsen av ny
kunnskap. Vår kunnskap og våre erfaringer
skal bidra til læring og fornyelse både i våre
utdanninger og til videreutvikling av
institusjonen og den enkelte medarbeider
og student.
– Nyskaping
Profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant forskning og utviklingsarbeid i
samspill med samfunnet gir nyttig kunnskap
og erfaring. Vi skal være nysgjerrige og åpne
i møtene med samfunns- og næringsliv og
utvikle ny kunnskap som gir løsninger på
morgendagens utfordringer
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Kommunikasjonspolitikken inneholder
de sentrale mål og prinsipper for statens
kommunikasjon med innbyggere,
næringsliv, organisasjoner og annen
offentlig virksomhet. Målene for den
statlige kommunikasjonspolitikken er at
innbyggerne skal:
• Få korrekt og klar informasjon om sine
rettigheter, plikter og muligheter
• Ha tilgang til informasjon om statens
virksomhet
• Inviteres til å delta i utformingen av
politikk, ordninger og tjenester
I den statlige kommunikasjonspolitikken
gjelder linjeprinsippet, som innebærer at:
• Ansvaret for informasjon og kommunikasjon følger saksansvaret, både
for ledere og medarbeidere.
• Informasjon og kommunikasjon må
vurderes på lik linje med andre typer
virkemidler for å nå vedtatte mål og
resultatkrav.

• Informasjon og kommunikasjon må
vurderes brukt i kombinasjon med
andre typer virkemidler.
Følgende prinsipper gjelder ellers for
alle statlige virksomheter:
• Statens etiske retningslinjer skal gjelde
generelt for hele statstjenesten, noe
som innebærer at alle statlige forvaltningsorganer er omfattet av disse
retningslinjene.

Hensynet til innbyggerne

Både som myndighetsutøver, tjenesteyter
og forvalter av betydelige samfunnsressurser, plikter statsforvaltningen - og
dermed den enkelte ansatte - å ta hensyn
til innbyggernes interesser, tilstrebe
likebehandling og opptre med respekt
overfor det enkelte individ.

Hensynet til omdømme

Den enkelte ansatte plikter å utføre sine
oppgaver og opptre utad på en etisk
forsvarlig måte, og slik at det ikke skader
statens omdømme.
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Føringer for kommunikasjonsarbeidet

Åpenhet:
I sin kommunikasjon
med innbyggerne skal
staten være åpen, tydelig
og tilgjengelig

Lydighetsplikt

Statsansatte plikter å følge de rettslige
regler og etiske retningslinjer som gjelder
for virksomheten, samt å etterkomme
pålegg fra overordnete. Lydighetsplikten
medfører ikke noen plikt til å følge pålegg
om å gjøre noe ulovlig eller uetisk.

Rapporteringsplikt

Offentlighet

Det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen, slik at allmennheten kan gjøre
seg kjent med statens virksomhet, og
således kunne få innsikt i hvordan staten
skjøtter sine oppgaver.

Staten har en aktiv opplysningsplikt.
Statsansatte skal alltid gi korrekte og
tilstrekkelige opplysninger, enten det er til
andre myndigheter, selskaper, organisasjoner eller innbyggere. I noen sammenhenger vil dette innebære at man uoppfordret skal gi nødvendige opplysninger av
betydning for behandling av saken.

Effektivitetsplikt

Ansattes ytringsfrihet
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Medvirkning:
Staten skal ta berørte
innbyggere med på
råd og involvere dem
i utforming av
politikk og tjenester

Aktiv opplysningsplikt

Statsansatte plikter å melde fra til
arbeidsgiver om forhold hun eller han blir
kjent med og som kan påføre arbeidsgiver,
ansatte eller omgivelsene tap eller skade,
slik at det kan iverksettes tiltak med sikte
på å unngå eller begrense tapet eller
skaden.

Statsansatte plikter å bruke og ta vare på
statens ressurser på den mest økonomiske
og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke
eller sløse med statens midler. For å nå de
oppsatte målene på en god og effektiv
måte, kreves det en avveining mellom
effektivitet og ressursbruk, grundighet,
kvalitet og god forvaltningsskikk.

Aktiv:
Staten skal akrivt og i
tide gi informasjon om
rettigheter, plikter og
muligheter

Helhet:
Statlig kommunikasjon
skal oppleves som
enhetlig og samordnet

Nå alle:
Staten skal sørge for at
relevant informasjon når
fram til alle berørte

Statsansatte, så vel som alle andre, har en
grunnleggende rett til å ytre seg kritisk
om statens virksomhet og alle andre
forhold.

Varsling om kritikkverdige forhold i
virksomheten

Statsansatte må kunne varsle om kritikkverdige forhold i forvaltningen. Før
varsling skjer, bør forholdet være forsøkt
tatt opp internt.
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Føringer for kommunikasjonsarbeidet

Mål for kommunikasjon ved HiOA

HOVEDMÅL
Kommunikasjon er et
strategisk virkemiddel
for å realisere HiOAs
overordnede strategi og
mål.

– Dialog
Kommunikasjon skal sikre en god dialog
med eiere, medarbeidere, studenter og
viktige interessenter utenfor institusjonen
– Fellesskap
Kommunikasjon skal bidra til å bygge felles
kultur og identitet - gjennom fellesskap får
vi styrke, motivasjon og gjennomføringskraft
– Posisjonering
Kommunikasjon skal bidra til å skape et
tydelig, enhetlig og mest mulig korrekt bilde
av vår virksomhet
– Omdømmebygging
Kommunikasjon skal bidra til at HiOA har
et godt omdømme
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Føringer for kommunikasjon ved HiOA

Under følger de viktigste føringene
for hvordan vi skal jobbe med kommunikasjon ved HiOA.
• Kommunikasjon skal være tydelig –
ingen skal være i tvil om hva vi vil og
hvor vi skal.
• Kommunikasjon skal innebære dialog
– vi er aktivt tilstede på de arenaer
og plattformer hvor våre eiere, medarbeidere, studenter og viktige
interessenter utenfor institusjonen
befinner seg.

• Kommunikasjon skal være tilpasset
brukernes behov og ønsker – vi etterstreber å være mottakerorientert (ikke
avsenderorientert) i valg av virkemidler,
form og budskap.
• Kommunikasjon har høy kvalitet og
profesjonalitet, er tidsriktig og vi
etterstreber best practice i UH-sektoren.
• Kommunikasjon er et lederansvar – alle
ledere tar ansvar for hvordan HiOA
oppfattes av våre eiere, medarbeidere,
studenter og eksterne interessenter
– linjeprinsippet ligger til grunn.

• Kommunikasjon er et viktig verktøy
• Kommunikasjon skal bygge vennskap
som skal skape målbare resultater.
og allianser – vi har en form som er
Vi ser på kommunikasjon som et fag, og
preget av åpenhet og i tråd med våre
verdier (mangfold, læring og nyskaping). vi utnytter ressursene mest mulig
effektivt.
• Kommunikasjon skal danne felleskap
og identitet – vi er alle kulturbyggere
ved HiOA.

9

Ansvar og roller i kommunikasjonsarbeidet

Ansvar og roller i
kommunikasjonsarbeidet

”

Et viktig skille går mellom det å
uttale seg på vegne av seg selv og
på vegne av HiOA som institusjon
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Deg som medarbeider ved HiOA
Tilsatte oppmuntres til å delta
i det offentlige rom innenfor sine fagfelt
og som bidragsytere til en mer opplyst
offentlig debatt. Det er forøvrig viktig å
skille mellom det å uttale seg på vegne
av seg selv eller på vegne av HiOA som
institusjon.
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Ansvar og roller i kommunikasjonsarbeidet

!
Intern og ekstern kommunikasjon
bør integreres i planlegging og
gjennomføring av alle aktiviteter
ved HiOA.

Hvem kan uttale seg på vegne av
HiOA som organisasjon?
Institusjonsledelsen

Rektor har som øverste faglige og
administrative leder det overordnede
ansvaret for all virksomhet ved HiOA,
også ekstern og intern kommunikasjon.
Det er kun rektor – eller den rektor
delegerer myndighet til – som skal uttale
seg på vegne av HiOA som institusjon.

Andre ledere

Ledere ved fakulteter, sentre og
administrative enheter har ansvar for
egen enhets kommunikasjon.
• Ledere på fakulteter og sentre har
myndighet til å uttale seg på vegne av
egen enhet.
• Ledere for administrative enheter kan
når rektor har gitt fullmakt til dette
uttale seg om saker knyttet til egen
enhet og i spesielle tilfeller på vegne av
institusjonen.

• Avdelingsdirektør for Samfunnskontakt og kommunikasjon kan i
samråd med rektor uttale seg på vegne
av institusjonen.

Kommunikasjonsarbeidet
ved fakulteter og sentre

Fakultetene og sentrene (heretter kalt
enheter) skal ha egne ressurser til
kommunikasjon knyttet til forskningsformidling, studentrekruttering og
redaksjonelle oppgaver knyttet til innhold
på egne nettsider.   

Enhetene skal varsle Avdeling for
samfunnskontakt og kommunikasjon
ved mediehenvendelser. Dette gjelder
spesielt saker som kan gi stor medieoppmerksomhet og/eller er av krevende
karakter. Det samme gjelder ved arrangementer på HiOA der statsråder og andre
ledende beslutningstakere deltar.

Avdeling for samfunnskontakt og
kommunikasjon (SK)

Avdeling SK har det overordnede faglige
ansvaret for samfunnskontakt og
kommunikasjon ved HiOA.
Dette innebærer:

De enkelte enhetene har ulike måter å
organisere kommunikasjonsarbeidet på,
og ansvaret for dette ligger derfor hos
• Å være en god rådgiver i
dekan/senterleder eller den hun delegerer kommunikasjonsfaglige spørsmål for
dette til. Det forventes imidlertid at
ulike deler av HiOA, og en aktiv pådriver
enhetene bidrar inn i de til enhver tid
for godt kommunikasjonsarbeid ved
ulike felles kommunikasjonsnettverk på
høgskolen.
høgskolen (nettgruppe, rekrutteringsforum, formidlingsforum etc.).
• Overordnet ansvar for forvaltning av
HiOAs omdømme, og for utarbeiding av
overordnede strategier og planer for
kommunikasjon – internt og eksternt
mot alle målgrupper.
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Oktober 2016
Design og illustrasjon:
Agendum

• Ansvar for å utvikle og drifte HiOAs
digitale kommunikasjonsplattformer
og kanaler, inkludert sosiale medier.
• Overordnet ansvar for kampanjer og
aktiviteter som markedsfører/formidler
studieporteføljen og HiOAs forskning i
tett samarbeid med fakulteter, sentre og
andre fagavdelinger.
• Ansvar for å utarbeide gode veiledninger
for, og tilby kurs i bruk av HiOAs
kommunikasjonskanaler og HiOAs
visuelle profil og merkevare. Ansvar for
koordinering av HiOAs samfunnskontakt, i tett samarbeid med rektors
stab.
• En sentral rolle i kommunikasjonsarbeidet i en beredskaps- /krisesituasjon,
og spesielt ansvar for krisekommunikasjonsplan og kriseweb.
• Å måle effekt, evaluere og kvalitetssikre
overordnede kommunikasjonstiltak.
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