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Kommunikationsenheden

I det følgende beskrives Kommunikationsenhedens mission, opgaver, organisering og 
prioriteringsværktøjer. 

MISSION
Vores mission for kommunikation i Albertslund Kommune er at kommunikation skal være en 
del af kroppen, ikke halen. Med det mener vi at god kommunikation bør være en del af det 
strategiske grundlag for kommunens arbejde. Det vil sige at kommunikation bør tænkes ind 
fra begyndelsen af projekter og indsatsområder, frem for at være et lille slag med halen ved 
afslutningen: En flyer, en artikel, en pressemeddelelse.

KOMMUNIKATIONSKOMPASSET
Vi arbejder inden for tre grundlæggende former for kommunikation: Branding, 
information & dialog:

OPGAVER
Driftsopgaver
Over linjen - udførende
Under linjen - rådgivning
Ad hoc
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Driftsopgaver
Presse
Politisk kommunikation
Krisekommunikation
Rådgivning af medarbejdere ifm almindelige kommunikationsopgaver
Kompetenceudvikling
Taler & oplæg
Læserbreve
Albertslund.dk
Medarbejdersiden
Drift af sociale medier
Kommunesider
Visuel identitet & designskabeloner
Pippet
Nyhedsfeed
Stationen
Drift af skærme

ROLLER 
Kommunikationsenheden løfter den strategiske og vanskelige kommunikation, mens de 
enkelte afdelinger og medarbejdere selv skal varetage almindelige kommunikationsopgaver 
på baggrund af rådgivning fra Kommunikationsenheden og de værktøjer der stilles til 
rådighed. I daglig tale kalder vi dette for ”Over linjen” og ”Under linjen”.

OVER LINJEN - UDFØRENDE
K-enheden løfter opgaverne som kendetegnes ved:
Strategisk afgørende for succes med vision og strategi
Økonomiske sværvægtere
Nødvendigt med 1 stemme
Vanskelig og risikabel kommunikation

UNDER LINJEN - RÅDGIVENDE
K-enheden sætter rammer og strategiske pejlemærker samt
rådgiver. Afdelinger udfører selv opgaver som kendetegnes ved:
Kræver almindelige kommunikationskompetencer
Kan udføres af medarbejderen selv, evt. med delvis hjælp
Ikke i sig selv strategisk afgørende
1 stemme kommer af sig selv eller er mindre væsentlig
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Ad hoc-opgaver
Kommunikationsenheden løfter løbende ad hoc-opgaver når der er behov for det. Det kan 
for eksempel være opgaver der ikke umiddelbart lader sig placere under linjen eller i en 
afdeling i organisationen, og det kan være  opgaver under linjen hvis karakter eller 
omstændigheder gør at de bør løses af Kommunikationsenheden.

ORGANISERING

Dialog og status
Deltagelse i Direktørforum hver 6. uge
Deltagelse i Chefforum én gang i kvartalet

Kommunikationsgrupper i områder

Redaktion for albertslund.dk og
facebook/albertslundkommune

Fokus på
Kommunikationskompasset

Kompetenceudvikling gennem
inddragelse

K-enheden

Kommunikationsgruppe
Medlemmer fra områder

og Økonomi & Stab

VÆRKTØJER
 Organisering

a) K-grupper/redaktion
b) Kontakt til chefforum/direktørforum

 Designskabeloner
a) Word
b) Illustrator

 Vejledninger
a) Facebook
b) Guide til gode tekster
c) Skriv til albertslund.dk
d) Umbraco
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e) Design
f) Taleguide
g) Event

 Kompetenceudvikling
a) Skriv bedre til borgerne
b) Workshops
c) Rådgivning
d) Respons


