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Faglig forum (FF) sin kommunikasjonsstrategi for
forvaltningsplanarbeid for norske havområder fram mot 2020
Målsetting
Kommunikasjonsstrategien skal bidra til å:



Sikre medvirkning gjennom involvering av berørte interessegrupper.
Sikre formidling av forumets faglige arbeid, blant annet på www.miljostatus.no.

FF målgrupper
FF er i mandatet tildelt mange oppgaver og har ulike funksjoner. Derfor har vi også et bredt spekter
av målgrupper: styringsgruppe, fagmiljøer, næringsliv, organisasjoner, forvaltningsinstitusjoner og
befolkningen.
Kommunikasjonen vår skal være tilpasset de ulike målgruppenes behov og forutsetninger. Hvem vi
prioriterer, hva vi ser og hvordan vi kommunisere vil variere fra tema til tema.
Utfordringer






FF består av ulike institusjoner som vil ha ulike formidlingsbehov og vil ønske ulik vinkling på
informasjonen.
FF utnytter ikke kommunikasjonen godt nok til å nå ut til våre målgrupper.
Det faglige arbeidet som gjøres er komplekst og vanskelig tilgjengelig.
FF involverer ikke interessegruppene i tilstrekkelig grad slik at de kan medvirke i prosessen.
Arbeidet som gjøres skal sikres tilstrekkelig forankring i styringsgruppen.

Strategiske grep fram mot 2020






Havforum.no er FF sin hovedkanal til formidling av forumets arbeid.
o FF skal bruke havforum.no til å legge ut rapporter, referater m.m.
o Rapporter som er klare for publisering på Havforum.no skal følges opp med en kort
nyhetsmelding som legges ut sammen med rapporten på forumets side.
o Det skal være rom for interessenter til å uttale seg og gi innspill på dokumenter som
legges ut.
Seminarer skal benyttes til å formilde, involvere og forankre det faglige arbeidet.
o Interne seminarer benyttes til å skape en felles forståelse og forankring internt i FF
og mellom FF og styringsgruppen på komplekse fagtemaer.
o Eksterne seminarer benyttes for å informere og involvere berørte interessegrupper.
o Seminarer hvor Faglig forum informeres om relevante aktiviteter/prosjekter
Faglige presentasjoner på faglig forum møter også fra eksterne for å bidra til å gi et felles
kunnskapsgrunnlag

Viktige prinsipper for FF sin kommunikasjon:

o
o
o
o
o

Kommunikasjonen fra FF skal gjenspeile et samlet FF.
Kommunikasjonen skal bygge på FF sine oppgaver som står nevnt i mandatet.
Sekretariatet legger til rette for kommunikasjonen.
FF sine møter benyttes til å forankre det FF kommuniserer utad.
FF sin årlige arbeidsplan legges til grunn for aktiviteter knyttet til større formlingssaker som
seminarer m.m.

Vedlegg: Utdrag fra dokumenter m.m som legger føringer for FF sitt formidlings ansvar.

15 oktober 2014 - oversendelse av svar på oppdrag "Faglig forum bes om å foreslå et opplegg
for medvirkning gjennom involvering av berørte interessegrupper i Faglig forums arbeid ".


I begrepet medvirkning legger Faglig forum at det tilrettelegges og skapes rom for at
interessenter kan bli hørt i Faglig forums arbeid. For å sikre medvirkning må det tilrettelegges
for en åpen, offentlig og forutsigbar prosess for vurdering av kunnskapsgrunnlaget. Det skal
være rom for interessenter til å uttale seg og gi innspill på dokumenter som legges ut på
høring. Effekten av og muligheten for medvirkning avhenger av når i prosessen det åpnes for
innspill og hva slags type arbeid det spilles inn på.



Kommunikasjonsstrategi
Det nye Faglige forumet trenger en kommunikasjonsstrategi for å sikre et målrettet
informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Det er viktig å formidle hva forvaltningsplanene er,
hvordan faggrunnlaget opparbeides og hvorfor dette arbeidet er viktig for norske
havområder. Sekretariatet vil starte opp arbeidet med et utkast på strategien i løpet av
høsten 2014.

22. juni 2016 - Kommentarer fra styringsgruppa på arbeidsplanen for revidering av
forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten – innspill som angår formidling:





Faglig forums opplegg med at delutredningene legges ut på havforum.no etter hvert som de
foreligger, vil styrke muligheten for medvirkning fra berørte interessegrupper underveis i
arbeidet. Det er viktig at det fremkommer tydelig at delrapportene er en del av et helhetlig
faglig grunnlag. Det kan samtidig opplyses om at det legges opp til at departementene på
vanlig måte gjennomfører en høringskonferanse med etterfølgende mulighet for skriftlige
innspill når sammendragsrapporten foreligger.
Delutredningene bør presenteres for eksempel med samme forside, innledningstekst eller
lignende slik at det fremgår tydelig at de er gjennomført som en del av et samlet faggrunnlag.
Det legges opp til at SG/departementene på vanlig måte arrangerer en høringskonferanse og
etterfølgende

15.november 2016- Møte i FF: Sekretariatet starter på et forslag til kommunikasjonsplan som
presenteres på neste møte 24. januar 2017.

