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Måden vi kommunikerer på, er 
helt afgørende for hvordan bor-
gere, brugere, medarbejdere, 
politikere, virksomheder og 
medier oplever Egedal Kommu-
ne. 
 
En proaktiv, effektiv og dialog-
baseret kommunikationsindsats 
er med til skabe en identitet og 
et image som en åben, trovær-
dig og innovativ organisation. 
Kommunikation er aldrig et mål 
i sig selv. 
 
Kommunikationspolitikken og 
de underliggende strategier 
fungerer som strategiske og 
dynamiske styringsværktøjer, 
der beskriver hvordan vi lever 
op til vores kommunikative 
værdier om åbenhed og dialog. 
 
Vores kommunikationspolitik er 
baseret på syv fokusområder. 
Kommunikationspolitikken gæl-
der for alle centre, decentrale 
enheder og institutioner i Ege-
dal Kommune. 

Kommunikationspolitikken er 
tilgængelig på vores intranet 
EgeNettet og på hjemmesiden 
egedalkommune.dk. 
 

1. Den kommunikerende organisation 
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Formålet med Egedal Kommu-
nes kommunikationspolitik er, 
at forbedre vores aktiviteter, 
service og måde at arbejde på. 
Politikken skal dermed sikre, at 
alle vores interessenter til dag-
ligt oplever en hurtig, ærlig, 
enkel og dialogbaseret kommu-
nikation. 
 
På den lange bane handler det 
om at skabe sammenhæng 
mellem profil og image, to stør-
relser der tilsammen skaber 
Egedal Kommunes identitet. 
 
På kort sigt justeres borgernes 
og medarbejdernes forventnin-
ger til Egedal Kommune i vid 
udstrækning af, hvordan kom-
munikationsindsatsen opleves i 
forhold til ændringer i service-
niveauet – positive som negati-
ve. 
 
Overordnet set er Egedal 
Kommunes omdømme knyttet 
til to roller, der har forskellige 

og delvis overlappende mål-
grupper: 
 
Demokratisk aktør. Tilbyder 
medindflydelse gennem politik 
og direkte borgerinddragelse. 
 
Virksomhed. Arbejdsgiver og 
leverandør af service. 
 
Kommunikationspolitikken er 
afgrænset til at omhandle føl-
gende fire kernemålgrupper, 
der udgør de vigtigste interes-
senter i forhold til de nævnte 
roller. 

• Borgere 
• Brugere 
• Medarbejdere 
• Medier 

 
Kommunikationen til borgerne 
– herunder også virksomheder-
ne – er det vigtigste redskab, 
når det gælder om at tilbyde 
størst mulig medindflydelse i 
det kommunale selvstyre. 
 
 

2. Verden omkring os
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Egedal Kommune er samtidig 
en servicevirksomhed, der le-
verer en lang række ydelser til 
brugerne, hvor der er behov for 
enkel, klar og handlingsanvi-
sende kommunikation. 
 
Samtidig er kommunen en stor 
arbejdsplads, hvor medarbej-
derne skal være klædt på til at 
udfylde rollen som kommunika-
tører, når de møder borgere og 
brugere. 
 

Endelig er medierne en væ-
sentlig medspiller som formid-
lere af både Egedal Kommunes 
og borgernes aktiviteter.



6 

 

 
Kommunikationspolitikken byg-
ger på vigtige kommunikative 
grundværdier – åbenhed og 
dialog – der i hverdagen skal 
tænkes ind i alle former for 
kommunikation. 
 
Egedal Kommune ønsker at 
være en åben, troværdig og 
innovativ organisation, der ak-
tivt søger ligeværdig dialog 
med sine ansatte og omverde-
nen. 
 
Målet er, i tæt samarbejde med 
borgere, brugere, medarbejde-
re og medier, at kunne levere 
bedst mulig service og kommu-
nikation, der udvikler det 
kommunale selvstyre. 
 
Det betyder, at målgrupperne 
skal opleve: 

• Gennemsigtighed og vilje til 
dialog 

• Sammenhæng mellem ord 
og handling 
 

 
• Aktiviteter, der udvikler nye 

muligheder, skaber mer-
værdi og bedre service. 
 

Aktiviteter, der udvikler nye 
muligheder, skaber merværdi 
og bedre service. 

 
Med udgangspunkt i værdierne 
udstikker politikken de over-
ordnede principper for, hvad 
der er god kommunikation i 
Egedal Kommune. 
 
Kommunikationspolitikken er 
baseret på syv fokusområder, 
der skal efterleves i alle centre, 
decentrale enheder og instituti-
oner: 

• Kommunikation indgår fra 
start i alle aktiviteter 

• Gode kommunikatører for-
udsætter optimal intern vi-
dendeling 

• Kommunikationen er proak-
tiv og på ledelsesniveau 

3. Syv fokusområder for god 
kommunikation 
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• God ekstern kommunikati-
on er klar, anvendelig og 
skaber dialog 

• Samarbejdet med medierne 
er åbent og konstruktivt 

• Kommunikationen følger 
manualer for design, tekst 
og handling. 

• Al kommunikation kan må-
les og vejes 

 
 

3.1. Kommunikation 
indgår fra start i  
alle aktiviteter 

 
 
Den administrative og politiske 
ledelse skal sikre at: 

• Kommunikation helt fra 
start bliver tænkt ind i akti-
vitets- og beslutningspro-
cesser, både ressource- og 
planlægningsmæssigt. 

Egedal Kommune vil med 

en sammenhængende og 

integreret kommunikation 

sikre, at både borgere, 

brugere, medarbejdere og 

medier får rettidig viden 

om kommunens budskaber 

og beslutninger i sager, 

som vedrører dem. 

Kommunikationen skal ha-

ve et klart formål, et enkelt 

og forståeligt budskab, og 

besvare spørgsmålet ’hvad 

betyder det for mig?’. 
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• Beslutninger rettidigt bliver 
formidlet ud til de relevante 
målgrupper. 

 
Kommunikationsopgaverne er 
som udgangspunkt forankrede 
ude i de enkelte centre, hvilket 
i praksis betyder at centrene 
står som entreprenører for 
kommunikationsopgaverne, 
men at det sker med HR & 
Kommunikation som rådgiver. 
I praksis medfører princippet 
om, at kommunikation indgår 
fra start i alle aktiviteter en 
række overvejelser og handlin-
ger, hvor eksempelvis budska-
ber, målgrupper og iscenesæt-
telse bør tænkes ind. 
Større beslutninger og projek-
ter skal indeholde en kommu-
nikationsstrategi og detaljeret 
kommunikationsplan. 
 
HR & Kommunikation bør - helt 
fra start – inddrages som råd-
givere i formidlingsarbejdet for 
at sikre den bedst mulige effekt 

og den rigtige timing af bud-
skabet. 
 

 
3.2. Gode ambassadører 

forudsætter optimal 
videndeling 

 
 
Egedal Kommune er en stor 
kommunikerende organisation, 
hvor medarbejderne er de bed-
ste kommunikationsambassa-
dører, fordi de ofte er de første, 
der direkte møder behovet for 

Egedal Kommune vil med 

en effektiv intern kommu-

nikation og videndeling 

skabe en velfungerende og 

attraktiv arbejdsplads, hvor 

borgere og brugere oplever 

et ensartet højt kommuni-

kationsniveau med fokus 

på løsninger, når det hand-

ler om aktiviteter og ser-

viceydelser. 
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service hos brugerne, borgerne 
og medierne. 
 
Alle medarbejdere ansat i Ege-
dal Kommune har ytringsfrihed 
til at udtale sig på egne vegne, 
og kan udtale sig på kommu-
nens vegne inden for deres 
fagområde, når det er clearet 
med ledelsen.  
 
Førstehåndsindtrykket og den 
indledende kommunikation med 
medarbejderne i Egedal Kom-
mune - i samtale og tekst - 
spiller en stor rolle for, hvordan 
vores målgrupper oplever or-
ganisationen, og efterfølgende 
justerer deres forventninger. 
 
En positiv opfattelse af Egedal 
Kommune medvirker til at styr-
ke vores identitet og image 
som en åben, troværdig og 
innovativ virksomhed. 
 
God ekstern kommunikation 
forudsætter imidlertid en intern 
information og kommunikation, 

der er baseret på optimal vi-
dendeling og bevidsthed om, 
hvad der er den ’fælles fortæl-
ling’. 
 
Når medarbejderne er godt 
informeret, og forstår kommu-
nens overordnede mål, værdier 
og beslutninger, har de forud-
sætningerne for, at yde den 
bedst mulige service til borgere 
og brugere på et ensartet højt 
niveau. 
 
Velfungerende intern kommu-
nikation skaber desuden en 
helhedsorienteret opfattelse af 
Egedal Kommune med mere 
effektive og sammenhængende 
arbejdsprocesser, bedre opga-
veløsning og større arbejds-
glæde. 
 
Særligt under større foran-
dringsprocesser er det afgøren-
de, at centerchefer og ledere er 
godt klædt på til at kommuni-
kere: 
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• Forståelse for forandring 
• Formål og potentiale 
• Konsekvenser for medar-

bejdere. 
 
Generelt er grundlaget for god 
intern kommunikation, at den 
centrale kommunikation fra 
Direktionen bliver kombineret 
med lokal kommunikation ude i 
centre, decentrale enheder og 
institutioner. 
Ledelsen har ansvaret for at 
’oversætte’ informationerne, så 
medarbejderne kan forholde sig 
til dem og handle efter dem. 
 
Det er et fælles ansvar at sikre 
et højt informationsniveau – 
både internt og eksternt. 
 
HR & Kommunikation har – i 
samarbejde med Direktionen - 
ansvaret for at opsøge, koordi-
nere og formidle den overord-
nede kommunikation fra Egedal 
Kommune i forbindelse med 
væsentlige beslutninger og ak-
tiviteter. 

Kommunikationskonsulenterne 
skal desuden: 

• Rådgive ledelsen og centre 
for at kvalitetssikre kom-
munikationen 

• Monitorere medierne og 
servicere pressen 

• Brande Egedal Kommune 
gennem historier, der un-
derstøtter værdier og mål 

• Inddrage ledelsen i væsent-
lige sager, der kan kræve 
en kommunikationsstrategi 

• Gennemfører kurser, der 
udvikler de kommunikati-
onsmæssige kompetencer. 

 
Den administrative ledelse har 
ansvaret for, at medarbejderne 
har adgang til information og 
værktøjer der gør det muligt at 
kommunikere optimalt med 
brugerne og levere den bedst 
mulige service. 
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Medarbejderne skal være in-
formeret om baggrund og kon-
sekvenser af nye beslutninger 
før borgerne og medierne. Alle 
pressemeddelelser og nyheder 
offentliggøres på EgeNettet. 
 
Omvendt har medarbejderne 
og ledelsen et ansvar for at 
følge de fastsatte kommunika-
tionsvejledninger og opsøge 
viden, der skal bruges i forhold 
til kommunikation med brugere 
og borgere. 
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3.3. Kommunikationen 
er proaktiv og på 
ledelsesniveau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Egedal Kommune vil med 

en hurtig og proaktiv kom-

munikationsindsats markere 

sig i de sager og projekter, 

hvor der er behov for at 

kommunens budskaber og 

resultater trænger klart 

igennem og kan bidrage 

konstruktivt til debat. 
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Opfattelsen af Egedal Kommu-
ne, både eksternt og internt, 
bliver i væsentlig grad bestemt 
af, hvordan og hvor effektivt vi 
formidler vores budskaber – 
både når det drejer sig om po-
sitive historier og sager, der 
kan udløse debat. 
 
 
En proaktiv og effektiv kom-
munikationsindsats er med til 
at forme det brand, der bygger 
på vores vision og værdier. 
Egedal Kommune prioriterer de 
informationer og fortællinger 
højt, der grundlæggende kan 
understøtte vores branding-
værdier og synliggøre beslut-
ninger, aktiviteter og service-
ydelser, hvor vi som organisa-
tion gør en unik eller positivt 
forskel i forhold til borgere, 
brugere og medarbejdere. 
 
I forhold til kritiske historier er 
det afgørende, at Egedal Kom-
mune kan gå tidligt ud med sin 
version af sagen. Dermed del-
tager vi fra start i en mere vel-
afbalanceret debat, hvor kom-
munens budskaber kan trænge 
klart igennem i mediebilledet. 

Vi skal med andre ord ikke ven-
te på avisens forsidehistorie, 
men selv være velforberedte 
på, hvad der er Egedal Kom-
munes budskab i en given sag 
– og offentliggøre det. 
 
I sidste ende kan vores kom-
munikation – hvis ord følges af 
handling – betyde, at borgere 
og brugere justerer deres ind-
tryk af kommunens rolle, ind-
sats og service, hvilket præger 
hele vores image. 
 
Ledelsen og HR & Kommunika-
tion har i fællesskab ansvaret 
for at sikre en stærk strategisk 
ledelseskommunikation med de 
nødvendige rammer og kom-
munikationskanaler, der skaber 
fundamentet for en proaktiv 
kommunikationsindsats i for-
hold til potentielle sager og 
projekter. 
 
Alle medarbejdere skal infor-
mere ledelsen og HR & Kom-
munikation om sager, der har 
potentiale til at blive historier i 
medierne – både gode og dårli-
ge. 
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Den administrative og politiske 
ledelse har ansvaret for at dele 
relevant viden med 
kommunikationskonsulenterne i 
HR & Kommunikation, hvor der 
kan være behov for en kom-
munikationsstrategi og tilhø-
rende proaktiv kommunikati-
onsindsats. 
 
HR & Kommunikation er forplig-
tet til at inddrage den admini-
strative eller den politiske le-
delse, hvis der er behov for en 
kommunikationsstrategi eller 
indsats i bestemte sager. 
 
 
3.4. God ekstern  

kommunikation er 
klar, anvendelig og 
skaber dialog 

 

 

Måden vi kommunikerer på, 
spiller en afgørende rolle for, 
hvordan Egedal Kommunes 
kernemålgrupper – borgerne og 
brugerne – opfatter vores ser-
viceydelser og aktiviteter. Hvis 
formålet med forandringer i 
ydelser og aktiviteter ikke bli-
ver klart formuleret, opstår der 
hurtigt tvivl om de politiske og 
administrative hensigter. 
 
Derfor har Egedal Kommune en 
særlig interesse i, at kommuni-
kationen i sit budskab og sprog 
tager udgangspunkt i bruger-
nes og borgernes behov og 
situation. 
For at udvikle den kommunale 
opgaveløsning er det nødven-
digt at møde borgerne i øjen-
højde, og give dem mulighed 
for at kunne forstå, vurdere og 
anvende informationen på et 
oplyst grundlag. 
 
Kommunikationen fra Egedal 
Kommune skal være: 

• Velforberedt, hvor det er 
muligt, og proaktiv, hvor 
det er muligt 

Egedal Kommune vil møde 

borgere og brugere, der 

hvor de er og kommunike-

re klart og tydeligt om ser-

viceydelser og aktiviteter. 

Kommunikationen skal væ-

re direkte og anvendelig. 
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• Målrettet, men være desig-
net til at kunne blive ’læst’ 
af andre målgrupper 

• Klar, entydig og troværdig i 
sit budskab. Der skal være 
sammenhæng mellem ord 
og handling 

• Umiddelbar – anvendelig 
for modtageren  enten i 
form af viden eller handling 

• Skrevet i et letforståeligt 
sprog, der tager hensyn til 
modtagerens aktuelle situa-
tion, uddannelse, alder, 
handicap, etniske baggrund 
m.m. 

• Gearet til at inddrage bor-
gere og brugere for at af-
stemme forventninger og 
sikre ejerskab. 

 
Egedalkommune.dk er Egedal 
Kommunes digitale rådhus. 
Sitet skal være tidssvarende, 
overskueligt og anvendeligt, 
hvor man skal kunne finde: 

• Relevant, forståelig og op-
dateret information om 
serviceydelser og aktivite-
ter 

• Flest mulige selvbetjenings-
løsninger. 
 

Dagsordner og referater fra 
møder i Egedal Byråd og politi-
ske udvalg offentliggøres på 
egedalkommune.dk. 
 
 
3.5. Samarbejdet med 

medierne er åbent 
og konstruktivt 

 

 
 
Medierne er medspillere ikke 
modspillere. 
 
Velfungerende relationer til 
medierne har stor betydning, 
fordi pressen står som væsent-
lig formidler af både Egedal 
Kommunes og borgernes syns-
punkter i den offentlige debat. 
 

Egedal Kommune ønsker, 

på baggrund af værdier om 

åbenhed og dialog, et kon-

struktivt samarbejde med 

pressen, der både giver 

medierne bedst mulige 

arbejdsvilkår og flere posi-

tive historier om Egedal 

Kommune. 
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Pressen skal opleve et højt ser-
viceniveau med let adgang til 
informationer i kommunen, 
både når det drejer sig om fak-
ta, udtalelser og aktindsigt. 
 
Det betyder at: 

• Henvendelser fra pressen – 
om muligt – bliver besvaret 
samme dag 

• Medierne har let adgang til 
informationer om politiske 
beslutninger og aktiviteter i 
kommunen 

• Ledelsen er tilgængelig og 
svarer på relevante 
spørgsmål 

• Pressemeddelelser og ny-
heder skal være tilgængeli-
ge på egedalkommune.dk 

• Anmodningerne om aktind-
sigt bliver prioriteret højt 
og inden for de fastsat tids-
frister. 

Alle der har eller har haft kon-
takt med pressen skal informe-
re ledelsen og den pressean-
svarlige i HR & Kommunikation, 
således at ledelsen kan vurde-
rer behovet for en overordnet 
kommunikationsindsats. 
 
 

Egedal Kommune benytter me-
dierne til at synliggøre budska-
ber i forbindelse med kommu-
nens beslutninger og aktivite-
ter, ligesom vi deltager i den 
offentlige debat med emner, 
der understøtter vores bran-
dingværdier og mål. 
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3.6. Kommunikationen 

følger de fælles 
manualer for  
design, tekst og 
handling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Egedal Kommune ønsker 

en stærk profil, hvor der 

er sammenhæng mellem 

design, tekst og handling. 

Den klare profil skal styr-

ke kommunens image 

som én professionel og 

innovativ virksomhed, der 

arbejder ud fra fælles 

værdier. 



18 

 

Egedal Kommune har med om-
kring 3.400 medarbejdere og 
150 forskellige enheder behov 
for en klar profil, som signale-
rer én sammenhængende ser-
vicevirksomhed med stærke 
værdier – uden at det går ud 
over individuelle udtryk. 
 
Den fælles profil bliver visuali-
seret i de mange breve, mails, 
pressemeddelelser og hjemme-
sider m.m., der dagligt infor-
merer om Egedal Kommunes 
serviceydelser og aktiviteter. 
 
Kommunikationen kvalitetssty-
res af en række rammer for 
design, tekst og handlemåder, 
der sikrer et ensartet højt ni-
veau i vores visuelle og sprog-
lige kommunikation. Målet er, 
at give brugere og borgere me-
re effektiv, klar, brugervenlig 
og let genkendelig information. 
Samtidig kan det fælles udtryk 
være med til at styrke følelsen 
af fællesskab for medarbejder-
ne. 
 
Rammerne er udmøntet i en 
række manualer, strategier og 
vejledninger, der beskriver, 

hvilke obligatoriske procedurer 
og grundelementer medarbej-
derne skal benytte.  
De decentrale enheder og insti-
tutioner kan tilpasse profilen 
efter individuelle behov.  
 
Manualerne er suppleret med 
en værktøjskasse med kommu-
nikations- og kompetenceud-
viklingsværktøjer, der gør det 
nemmere for medarbejderne at 
kommunikere.  
 
Manualerne og værktøjerne 
skal generelt være enkle at 
arbejde med for medarbejderne 
og forbedre arbejdsprocessen. 
 
Direktionen har - i samarbejde 
med HR & Kommunikation - 
ansvaret for, at centrene har 
den nødvendige viden og for-
ståelse for kvaliteten ved at 
anvende manualerne. 
De enkelte centre har ansvaret 
for, at medarbejdere er grun-
digt informeret om de nyeste 
manualer og har adgang til 
information om, hvordan de 
anvendes i praksis. 
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3.7. Al kommunikation 
kan måles og vejes 

 

 
 
Kommunikation er ikke bare 
snak, men en størrelse der kan 
måles og vejes i forhold til næ-
sten alle serviceydelser og akti-
viteter. 
Ansvaret for om kommunikati-
onsindsatsen lever op til de 
fastsatte mål, er vores. Mål-
grupperne vurderer om det 
lykkes. 
 
HR & Kommunikation har en 
målsætning om at måle kom-
munikationsindsatsen – kvalita-
tivt og kvantitativt i forhold til 
specifikke målgrupper og deres 
behov. 

 
Formålet er enkelt; at forbedre 
Egedal Kommunes kommunika-
tion. 
Succeskriterierne er fastsat ud 
fra Egedal Kommunes overord-
nede vision. 
 
På baggrund af målingerne kan 
HR & Kommunikation – i sam-
arbejde med Direktionen og 
centrene – fastsætte nye mål 
for kommunikationsindsatsen, 
der kan forbedre kommunikati-
on og corporate branding. 
 
 
 

Egedal Kommune ønsker at 

kvalitetsstyre og udvikle 

kommunikationen på en 

måde som bedst under-

støtter borgernes og bru-

gernes behov for service. 

Derfor bliver indsats og 

aktiviteter løbende målt og 

evalueret. 
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For at sikre, at kommunikati-
onsprincipperne bliver forstået 
og udført optimalt, tilbyder HR 
& Kommunikation medarbejde-
re kurser i hvordan de bedst 
udfylder rollen som kommuni-
katører og benytter de rigtige 
kommunikationsværktøjer. 
 
For at den administrative og 
politiske ledelse er bedst muligt 
klædt på til at kommunikere, 
tilbyder HR & Kommunikation 
Direktionen, centerchefer og 
ledere kurser i kommunikation, 
præsentationsteknik, presse-
håndtering, medietræning 
m.m. 
 
Nogle kurser er under udarbej-
delse, og nye kommer løbende 
til. 
Alle kan til enhver tid få råd og 
vejledning om god kommunika-
tion, håndtering af pressen 
m.m. hos kommunikationskon-
sulenterne i HR & Kommunika-
tion. 
 

 
 
 

 
 
 
Kontakt: 
HR & Kommunikation 
Egedal Rådhus 
Dronning Dagmars Vej 200 
3650 Ølstykke 
Telefon: 7259 6000 
CAS.HRKommunikation@egekom.dk 
Egedalkommune.dk  

 
 
 

4. Kompetenceudvikling 





 

 

 

 

 

Egedal Kommune 

Rådhustorvet 2 
3660 Stenløse 
Tlf: 7259 6000 
kommune@egekom.dk 
egedalkommune.dk 


