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Kommunikationsenhedens årsplan 2016

Kommunikationsenheden arbejder ud fra kommunikationskompasset der har  tre 
grundlæggende former for kommunikation: Branding, information & dialog. For den enkelte 
retning i kommunikationskompasset er tilknyttet tre særlige indsatser i 2016. Disse suppleres af 
de øvrige strategiske mål, også beskrevet i det følgende.

Branding
Vision & strategi handler om byen for børnene, det grønne og fællesskabet. Derfor sætter vi fokus på 
temaerne i Vision & strategi i vores brandingindsats. Det gør vi ved at skabe fortællinger der giver 
mening i en branding-kontekst, for eksempel fortællingen om hovedstadens grønne legeplads, hvor 
konkrete begivenheder og handlinger knyttes an til Vision & strategi i den enkelte 
kommunikationsindsats.

Dialog
Dialogen med borgerne er grundlaget for det demokratiske fællesskab. Derfor understøtter vi den 
dialogskabende kommunikation i 2016 ved et strategisk løft af vores brug af sociale medier.

Information
Den løbende kommunikation med borgerne er afgørende for samarbejdet mellem borger og 
kommune. Derfor fortsætter vi kompetenceløftet af medarbejdernes skriftlige kommunikation i 
projektet Skriv bedre til borgerne.
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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”.

I 2016 fokuserer Kommunikationsenheden på disse strategiske indsatser.

OVER LINJEN 2016
Etablering af Kommunikationsenheden
Vision & strategi
Sociale medier
G2 Visuel identitet
Skriv bedre
Fokus på temaer:
Lys og smart city
Sundheds- og velfærdsteknologi
Skoler
Greater Copenhagen

UNDER LINJEN 2016
xx
...
...
...

MÅL 2016

Etablering af kommunikationsenheden
 Etablering og god drift i kommunikationsgrupperne
 Forankring i organisationen
 God og relevant kontakt til Direktørforum og Chefforum
 Højere grad af kommunikation med kroppen og ikke halen

Vision & strategi
Synliggøre vision og strategi og understøtte handlinger afledt af strategien kommunikativt, fx PR og 
fokus på sociale medier om smart city-aktiviteter, sundhedsteknologi mm.
 Vision & strategi nævnes i taler og alle kommunikationer hvor det måtte være relevant at 

fortælle om sammenhængen mellem en konkret handling og strategien.
 Månedligt 1-sides opslag på kommunesider om vision & strategi, fx fyrtårne, linkes op med 

sociale medier.
 Uddeling af vision & strategi på Grøn dag
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 Der tænkes i alternative, mere uformelle indslag der har potentialet til at gå viralt og skabe 
opmærksomhed, fx videoer, pop-up-events mm. 4-6 i løbet af 2016.

Temaer vi sætter særligt kommunikationsfokus på i 2016
 Lys og smart city
 Velfærds- og sundhedsteknologi
 Skoler

Sociale medier
 Udarbejdelse af en strategi for sociale medier
 Kompetenceudvikling om brug af Twitter for ambassadører (Direktørforum, 

Kommunikationsenheden og udvalgte nøglemedarbejdere)
 I drift med tværgående værktøj (Hootsuite)

Visuel identitet G2
 Udarbejdelse af ny, supplerende visuel identitet
 Implementering af Word-skabeloner med ny identitet

Skriv bedre til borgerne
 Resterende afdelinger gennemfører forløb
 Løbende fokus på indsatsen i afdelinger der har gennemført forløb

Intern kommunikation
 Undersøger mulighederne for at styrke den interne kommunikation

Strategisk  byudvikling
 Albertslund Centrum
 Midtby
 Albo
 Hyldager


