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«Fylkesmannen har et ansvar for å formidle kunnskap om 

hvilke oppgaver vi har. Kommunikasjonen skal være riktig, 

relevant og oppdatert slik at du som innbygger vet hvilke 

rettigheter du har og kan ta gode valg og beslutninger. 

Vi skal være åpne så langt det lar seg gjøre og følger prinsippet 

om meroffentlighet. Vi får oppdrag fra den regjeringen 

som til en hver tid sitter ved makta, men er partipolitisk 

nøytrale. Det skal gjenspeiles i kommunikasjonen. 

Det aller viktigste er uansett at vårt språk er klart og 

lettfattelig. Språket skal skape tillit, og vi skal være et godt 

forbilde for språkbruk i det offentlige.»

Fylkesmann i Troms, Bård M. Pedersen
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Fylkesmannen er garantist for 
innbyggernes rettigheter

• Fylkesmannen skal gi deg oppdatert, relevant 
informasjon om rettigheter, nye lover og tiltak slik at du 
kan ta gode valg. 

• Vi skal bruke et språk som er klart og lett å forstå slik at 
alle får muligheten til å medvirke. 

• For å nå alle målgrupper og være tilgjengelig for alle skal 
vi gi informasjon der folk er. Det gjelder spesielt innenfor 
sosial medier som hele tiden er i forandring. 
 

Fylkesmannen er bindeleddet og 
samordneren mellom stat og kommune

• Fylkesmannen skal løpende orientere alle kommunene 
om sitt arbeid, vedtak, tilsyn og saksbehandling. 

• Vi skal informere våre oppdragsgivere, Storting og 
regjering om det som skjer i Troms, slik at også de kan ta 
de beste valgene.  

• Fylkesmannen er en viktig pådriver og medspiller for 
samfunnssikkerhet i Troms. 

• Vi skal informere kommuner fortløpende om hendelser, 
beslutninger, lover, regler, forskrifter, forskning eller 
andre ting som påvirker dem og deg som innbygger. 

• Vi skal gi og få informasjon ved store og varsla hendelser 
slik at kommunene og du som innbygger er klar over 
konsekvensene og kan ta gode valg.

Denne strategien skal hjelpe oss til å nå våre 
overordna mål som er:
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Fylkesmannen skal være kommunenes 
støttespiller for å sikre kvalitet og 
fornyelse på ulike fagområder

• Vi skal sørge for at informasjonen ut til kommunene og 
andre aktører er så forståelig at de på lettest mulig måte 
oppfatter- og setter tiltakene ut i livet. 

• Fylkesmannen skal innhente og sikre informasjon slik 
at vi også er kjent med kommunenes forventninger til 
faglig oppfølging.

Fylkesmannens medarbeidere utgjør 
et bredt og sterkt fagmiljø

• Fylkesmannens medarbeidere skal kunne dele sin 
kunnskap med deg.  

• De skal bruke tid og ressurser på at du får de svarene 
som er nødvendig i forhold til å medvirke og ta gode 
valg. Det skal de gjøre med et klart og presist språk. 

• Fylkesmannen skal synes i det offentlige rom. Der skal vi 
gi deg kunnskap om hva vi gjør og hvilke oppdrag vi får. 

• Vi skal gi deg balansert og korrekt informasjon i saker 
som vekker stor oppmerksomhet i media der hvor vi er 
kilde eller medvirkende.



Ta gjerne kontakt med oss!

Kommunikasjonssjef Kristine Østvold

fmtrkro@fylkesmannen.no • 77642164/48113966

Kommunikasjonsrådgiver Trine Lise S.Helgerud

fmtrtlh@fylkesmannen.no • 77642162

Sentralbordet
fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

77642000

Twitter.com/
FylkesMTroms

fmtr.no

Facebook.com/
FylkesmannenTroms


