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HANDLEPLAN FOR SOCIALE MEDIER 2016

Denne handleplan ligger i forlængelse af Albertslund Kommunes Strategi for sociale medier, som blev vedtaget af 
Direktørforum den 29. februar 2016.

Handleplanen udstikker Kommunikationsenhedens handlinger og mål for 2016 for Albertslund Kommunes 
tilstedeværelse på Facebook, Instagram, Linkedin og Twitter.

For Linkedin og Twitter gør det sig desuden gældende at vi ønsker at klæde udvalgte ledere og medarbejdere på til at 
bruge disse medier professionelt og gerne så det understøtter Albertslund Kommunes vision og strategi, som individuelle 
ambassadører. Det skal understreges at dette er frivilligt for den enkelte leder og medarbejder, og at 
Kommunikationsenheden har opgaven med at realisere handlinger og mål beskrevet i handleplanen nedenfor.

Temaer for 2016

I overensstemmelse med strategien fokuserer vi på udvalgte temaer for at kunne sikre klare og sammenhængende 
budskaber der går igen over tid. Dermed kan vi skabe stærke fortællinger på tværs af forskellige kanaler der når bredt ud.

I 2016 fokuserer vi på temaerne: ”Børn & unge” og ”Den grønne & smarte by i udvikling”.

Som tema vil vi især udfolde Børn & unge på Facebook og Instagram, mens Den grønne & smarte by i udvikling især vil 
udfoldes på Twitter og Linkedin.

Temaet Skæv og modig, der i strategien optræder som et formmæssigt tema, vil vi i 2016 også udfolde som 
indholdsmæssigt tema i forhold til Albertslund som innovativ organisation på Twitter og Linkedin.

Facebook

På Facebook vil vi lave opslag og skabe dialog der inkluderer og engagerer borgerne. Dermed vil vi bidrage til 
fællesskabsfølelsen og det følelsesmæssige tilhørsforhold til byen.

Fokus på Facebook i 2016 er på Børn & unge.

HANDLINGER I 2016

På Facebook vil vi arbejde med disse former for indhold og håndtering i 2016:

Historiefortælling

- Korte videoer 60-90 sekunder. Gerne lavet på en smartphone, gerne skævt, gerne uhøjtideligt.

- Succeshistorier. Vi opsøger de gode historier og har fokus på det der skaber værdi for vores følgere.

Ad hoc opslag



2

Ind imellem falder sneen eller vi renoverer i byen så borgerne må gå en omvej. Her skal vi fortsat bruge FB og være 
endnu bedre til at poste f.eks. grafik, hvor vi fortæller hvilke områder sneen bliver ryddet først. Så tager vi imod og 
håndterer skældsord med kyshånd.

Det gælder selvfølgelig også events og andet relevant info.

MÅL

 I 2016 skal vi op på 3000 følgere. Det gør vi udelukkende med indhold og evt. boost af det (dvs. ingen tilkøbte 
likes-reklamer).

 Vi laver 5-7 opdateringer om ugen

 Vi engagerer borgerne ved at lave inkluderende opslag

 Vi engagerer borgerne ved at gå i dialog med dem i kommentarsporet, ikke kun når de stiller spørgsmål, men 
også med positive tilbagemeldinger på kommentarer og venlige og respektfulde svar på kritik.

 Vi skal have mere ros for god kommunikation end ris for huller i vejene.

 Vi svarer altid på relevante beskeder i en god tone.

 Vi engagerer borgerne og beder om deres input ved at sige ”hvad synes I om...”

 Vi brainstormer med borgerne og skaber ejerskab ved for eksempel at bede om deres ideer til dele af events.

 Vi bruger #albertslundinfo til at formidle informationer om drift og events m. m. 

Instagram

På Instagram kan vi brande Albertslund visuelt og inddrage borgerne til at hjælpe os med at fortælle historierne. Derfor 
vil vi kommentere og like, dele borgernes egne billeder og lade borgerne overtage vores profil profil på Instagram med 
jævne mellemrum.

Fokus på Instagram i 2016 er på Børn & unge.

HANDLINGER I 2016

1) #voresalbertslund takeover – vi får en borger, en institution, en virksomhed, en forening til at tage profilen over 
i en uge. Vedkommende får adgang til vores Instagram-profil og lægger selv billeder op i løbet af ugen – 
billeder der beskriver hverdagen i Albertslund set netop fra dén synsvinkel. Det kan være BHU Stensmosen der 
poster fra vores Instagram-profil i en uge.

2) TBT – Throw Back Thursday – om torsdagen har vi en throw back dag i nostalgiens tegn, hvor vi poster gamle 
billeder fra byen. Vi kontakter bl.a. Lokalhistorisk Samling og får lov til at bruge billeder derfra. 

3) #voresalbertslund på Kommunesiderne. Billeder med dette hashtag udvælges, samles i frise med 8-10 billeder 
og bruges som frise på Kommunesiderne i AP med brugerens tilladelse. 
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4) #voresalbertslund repost. Vi reposter opslag med dette hashtag på Albertslund Kommunes Instagram-profil med 
app’en Repost, der viser tilbage på brugeren.

5) Vi skal engagere os! Vi liker og kommenterer billeder fra Albertslunds borgere, foreninger, brugere og 
virksomheder

6) #voresalbertslund insta-walks

7) Opfordr skoler og institutioner til at have en insta / undervis i hvordan man bruger det / lad dem overtage 
kontoen en uge. 

8) Vi følger borgerne så vi får indblik i hvad de begejstres over, engagerer sig i og kan lide og ikke lide ved deres 
by.

MÅL

 Flere følgere

 6-8 Tuesday Takeovers

 6-8 Throwback Thursdays

 Vi skaber engagement, inklusion, fællesskabsfølelse og følelsesmæssige tilhørsforhold ved atlade borgerne 
overtage vores profil

 En aktiv og levende instaprofil giver et indtryk af kommunen som et sted der sætter fokus på borgerne.

 Vi følger Albertslund-relaterede hashtags, kommenterer og liker

 Vi liker følgeres opslag når de handler om Albertslund og kommenterer gerne positivt

 Vi svarer på alle der skriver til @voresalbertslund

 Vi implementerer det nye handle @voresalbertslund

Twitter

På Twitter kan vi deltage i nationale og globale samtaler med organisationer, meningsdannere, politikere, virksomheder 
og journalister. Derfor vil vi tweete om vores indsatser, projekter som er relevante for denne kreds, og vi vil byde ind i 
aktuelle debatter ved at tweete med udgangspunkt i debatindlæg mm. som Albertslund Kommune er afsender af. Vi vil 
understøtte at individuelle medarbejdere og ledere er aktive på Twitter i det omfang de selv ønsker.

Vores fokus på Twitter i 2016 er Grøn og smart by i udvikling og på Skæv og modig som organisation.

HANDLINGER I 2016

På Twitter vil vi arbejde med disse former for indhold og håndtering i 2016:

Følge og byde ind i aktuelle diskussioner
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Vi følger relevante hashtags og byder ind med egne tweets når debatten udfolder sig. På den måde når vi ud til netværk 
og følger med i trends og debatter inden for fokusområdet.

Service

Driftsinformationer meldes ud på Twitter såvel som på Facebook. Det er for eksempel informationer om snerydning, 
strømsvigt, beredskab m.m. Vi forventer ikke at skulle levere en høj grad af borgerservice i form af svar på 
driftsspørgsmål på Twitter, men når borgerne kontakter os, svarer vi selvfølgelig.

Individuelle ambassadører

Direktørforum, borgmester og udvalgte konsulenter/ledere uddannes i at bruge Twitter til at understøtte fokusområdet 
Grøn & smart by i udvikling. De får værktøjerne fra os, men bestemmer selv hvordan/om de bruger dem. Når de tweeter 
noget der er relevant for kommunen, re-tweeter vi det.

MÅL

 Vi tweeter 1-3 gange dagligt i snit

 Vi laver gerne flere tweets der er forskellige citater fra samme indlæg eller historie.

 Vi bruger #albertslundinfo til at formidle praktiske informationer til borgerne

 Vi følger relevante aktører inden for vores netværk, retweeter fra dem når det er relevant

 Vi griber mulighederne når de er der og søger at præge dagsordenen ved at tweete med vores vinkel på aktuelle 
debatter og nyheder

 Vi søger at komme i journalisternes søgelys med vores projekter, indsatser og arbejdsformer når relaterede 
historier udfolder sig i medierne for dermed at opnå omtale der understøtter vores vision og strategi.

 Vi holder øje med debatindlæg om emner der relaterer sig til Grøn & smart by i udvikling, fx #smartcity, og re-
poster opslag der er relevante for vores netværk

 Vi måler på likes, retweets og dialog fra marts-maj 2016 og sætter realistiske, men ambitiøse mål for resten af 
2016 efter denne læringsperiode.

 Vi holder øje med aktuelle hashtags og emner der trender, og giver organisationen og relevante medarbejdere et 
praj når der er historier under udvikling som bør have deres faglige opmærksomhed

 Vi samler lister over relevante aktører og hashtags som kan/bør følges og deler dem med organisationen

LinkedIn

På Linkedin kan vi især danne og understøtte stærke netværk med virksomheder, organisationer og samarbejdspartnere. 
Vi vil understøtte at individuelle medarbejdere og ledere er aktive på Linkedin i det omfang de selv ønsker.
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Vores fokus på Linkedin i 2016 er Grøn og smart by i udvikling og på Skæv og modig som organisation.

HANDLINGER I 2016

På Linkedin vil vi arbejde med disse former for indhold og håndtering i 2016:

Opslag der giver mening, viden og inspiration i vores netværk

Vi poster relevante debatindlæg og nyheder om projekter og indsatser vi er en del af. Vi re-poster relevante opslag fra 
aktører. Når der sker noget internt, såsom når nogen får et nyt arbejde, ny stilling eller når der kommer ny medarbejder, 
fejrer vi dem og det de laver/har lavet.

Individuelle ambassadører

Direktørforum, borgmester og udvalgte konsulenter/ledere uddannes i at bruge LinkedIn til at understøtte fokusområdet 
Grøn & smart by i udvikling. De får værktøjerne fra os, men bestemmer selv hvordan/om de bruger dem. Når de poster 
noget der er relevant for kommunen, re-poster vi det med deres tilladelse.

MÅL

 Vi poster cirka to gange om ugen

 Vi poster indlæg der skaber værdi, inspirerer og giver ny viden til vores modtagere, som er nuværende og 
potentielle kommende samarbejdspartnere, organisationer, virksomheder med flere.

 Vi fremhæver vores samarbejdspartnere ved at dele deres indlæg

 Vi tager kontakt til mulige samarbejdspartnere og går i dialog med dem


