
 

  Side 1 

Næringsundersøkelse i X kommune  

Mål for kommunikasjonen 

Målet er at så mange som mulig vet om og svarer på spørreundersøkelsen rettet mot næringslivet og 
politikerne i kommunen. 

Målgruppe for kommunikasjonen 

Næringslivet/ alle bedriftseiere i kommunen og politikerne. 

Budskap for kommunikasjonen 

X kommune ønsker å legge til rette for vekst og utvikling for næringslivet i X, og styrke samarbeidet mellom 
kommunen og næringslivet.  

Kommunen ønsker derfor å gjennomføre en enkel spørreundersøkelse rettet mot næringslivet og 
politikerne. 

Svarene vil bli brukt til å utvikle mål og strategier for ønsket nærings- og samfunnsutvikling i X og en videre 
prosess for å styrke samarbeidet og tilrettelegge for vekst og utvikling i X kommune.  

Kanaler 

  Pressemelding til lokalavis, annonse i lokalavis 

• Post på Facebook/Instagram/Twitter 
• Artikler på kommunen sine nettsider 
• E-post/sms 
• Oppslag/inforskjerm på skoler/barnehager/institusjoner 
• Egenproduserte trykte medium (flyers, brosjyrer, magasin etc) ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltaksplan 

Undersøkelsen sendes ut den xx.xx.  



 

  Side 2 

Siste frist for å svare på undersøkelsen er xx.xx. 

Tiltak Bodskap Målgruppe Kanal Tidspunkt Ansvarlig 

Radio Ønsker innspill 
fra næringslivet  

Næringslivet  Før Ordfører ev. 
varaordfører 

Avis  Ønsker innspill 
fra næringslivet 

Næringslivet   Før  

Avis  Ønsker innspill 
fra næringslivet 

Næringslivet  Før  

Hjemmeside Ønsker innspill 
fra næringslivet 

Næringslivet  Hjemmeside Før  

Facebook  Ønsker innspill 
fra næringslivet 

Næringslivet Kommunens 
facebook side 

Før  

Epost    Epost sendes til 
alle politikerne i 
kommunen. 

Før 

 

Møtesekretær i 
kommunen sender 
epost 

Facebook   næringshage sin 
facebookside 

Før  

Instagram   X kommune sin 
instagramkonto 

Før  

 Har du ennå 
ikke svart? 

 Kommunens 
hjemmeside 
Facebook 

Underveis  

Facebook  Har du ennå 
ikke svart? 

 X næringsforening Underveis  

Epost  Har du ennå 
ikke svart? 

 Sender epost 
direkte til 
næringer 

Underveis  

Epost/SMS Har du ennå 
ikke svart?  

 næringshage kan 
sende epost/SMS 
til næringslivet 

Underveis 

 

 

Purring    Påminnelse om 
undersøkelse i FSK  
og i KS  

Underveis 

 

Kommunedirektøren 
sørger for 
påminnelse både i 
formannskap og 
kommunestyre.  

   

Kommunen vurderer om det er mulig å sende undersøkelsen ut på SMS  

 

 


