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Hvem berøres av vår drift?
Private hjem
Velforeninger
Barnehager
Skoler
Institusjoner
Andre bedrifter

Hvem styrer våre (lokale) rammevilkår?
Lokale myndigheter

Hvem er (kan bli) våre motstandere/støttespillere?
Lokale miljøorganisasjoner
Velforeninger
Turlag
Grunneiere

Aktivt, helst i forkant. 

Gjennom hensiktsmessige kanaler; brev, oppslag, 
lokal presse, web, telefon

Vær tilgjengelig (telefon, epost)

Vis forståelse. Respekter at andre kan ha en annen 
opplevelse av situasjonen

Vis vilje til å finne en løsning

Slipp til andres meninger - også de ubehagelige

Involver meningsmotstandere i arbeidet med å 
finne en løsning

sAmArBEiD

lytt

iNfOrmEr

kjENN 
DiNE 
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EtABlEr
DiAlOG
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Forklar hva som skal skje
 
Forklar hvorfor det må skje

Redegjør for hvilke konsekvenser dette vil få for 
de berørte

Redegjør for hvilke alternativer som er vurdert 
og hvorfor disse er valgt bort

Redegjør for hva som er gjort for å begrense 
ulempene

Redegjør for hva eventuelle positive konsekvenser

Oppgi kontaktinformasjon – vær tilgjengelig, 
svar ærlig

Forklar hva som skjedde
 
Forklar hvorfor det skjedde og hvordan det ble 
håndtert

Redegjør for hvilke konsekvenser dette fikk for 
de berørte

Redegjør for hvordan dette kunne skje og hva 
som er gjort for at det ikke skal skje igjen 

Oppgi kontaktinformasjon – vær tilgjengelig, 
svar ærlig

før DEt skjEr

Når DEt hAr skjEDD
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still fOrBErEDt

Sett deg inn i naboenes situasjon, tenk gjennom 
potensielle innvendiger og motforestillinger

Tenk igjennom hva du vil si, bruk gjerne nabobrevet 
som grunnlag

Tenk gjennom hvordan du og bedriften vil bli oppfattet

Velg tid og sted som passer for flest mulig

skAp Et rOm sOm iNvitErEr til DiAlOG

Du er vert - vis at du bryr deg om gjestene dine

Unngå følelsen av enveis-kommunikasjon - cafebord 
fremfor talerstol

Bruk en utenforstående moderator til å lede møtet

lytt – på OrDENtliG

La folk slippe til. Det er saken som skal vinnes, 
ikke diskusjonen

Vis at du bryr deg om innspillene som kommer. 
Noter på tavle, redegjør for hvordan innspill og 
kommentarer vil bli behandlet videre

følG Opp

Send ut nabobrev; takk for innspillene som kom, 
oppsummer de viktigste og redegjør for den videre 
prosessen

hOlD Et 
hENsiktsmEssiG
NABOmøtE
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Historiene de ansatte forteller er historiene folk 
tror på

Hva de ansatte gjør forteller hvem bedriften er

Bedriftens forståelse for lokalmiljøet uttrykkes 
gjennom den enkelte ansatte

EmpAti

ADfErD

iNfOrmAsjON

Bruk
mEDArBEiDErNE
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