
 

 
 

 
 

 

 
 

Kommunikationsstrategi for ledere og medarbejdere 

 

 

 

 
Vi møder borgerne med anerkendelse 



2  

Forord 

 
Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service, myndighed og kvalitet 
ændrer sig konstant. Det gælder ikke mindst i forhold til den måde kommunen kommunikerer på. Den 
digitale udvikling på fx internet, sociale medier og mobiltelefoner giver nye muligheder for kontakt og 

samspil med borgerne og nye muligheder for intern kommunikation. Det skal vi udnytte. 
 

Kommunikationsstrategien skal være med til at forbedre vores kommunikation, så den altid tager hensyn 

til borgernes og medarbejdernes hverdag og medievaner. Strategien skal bruges som et internt værktøj, 
der til enhver tid skal kunne understøtte Direktionens og Byrådets langsigtede strategiske beslutninger. 

 

Kommunikation spiller en afgørende rolle i vores daglige kontakt med borgerne og dermed også en 
afgørende rolle i forhold til det langsigtede arbejde med kommunens omdømme. Uanset hvor vi er 
placeret i organisationen – hvad enten det er på plejecentre, skoler, børnehaver eller døgninstitutioner - 
er vi alle ambassadører for Fredensborg Kommune, og vi medvirker derfor alle til at forme kommunens 

omdømme. Vores omdømme hviler på, at borgerne til hver en tid oplever, at vi er troværdige, ansvarlige 

og kompetente. At de oplever, at vi som kommune udviser en god adfærd som offentlig myndighed. 
 

Kommunikationsstrategien indeholder nogle strategiske målsætninger for kommunikationsindsatsen, 
som skal være med til at understøtte de langsigtede og overordnede beslutninger i Fredensborg 
Kommune. Derudover skal de være et styringsredskab til at prioritere arbejdet i det daglige. 

 

I forlængelse af de strategiske målsætninger opstiller kommunikationsstrategien nogle principper for   
det daglige kommunikationsarbejde overalt i organisationen. Med principper for god kommunikation 
forstås den måde, vi i praksis vælger at kommunikere på. Internt såvel som eksternt. Principperne skal 
bruges som retningslinjer i det daglige og i det konkrete arbejde – ikke mindst i forhold til at vurdere, om 
en sag egner sig til at blive kommunikeret og i givet fald hvordan. 

 

I forlængelse af strategien er udarbejdet nogle mere konkrete retningslinjer og vejledninger, som skal 
anvendes i det daglige kommunikationsarbejde. De omfatter bl.a. vejledning for sociale medier, 

retningslinjer for pressearbejde mv. og vil være at finde på Medarbejderportalen/kommunikation 
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Kommunikation – en del af god service 
 
Fredensborg Kommune ønsker at være en attraktiv og velfungerende kommune for nuværende og 
fremtidige nye borgere. En grundlæggende forudsætning for at nå denne målsætning er, at kommunen 
leverer en god service til borgerne. At borgerne oplever, at den grundlæggende pakke er god og udvikles 
løbende. 

 

Kommunikation er en afgørende og helt uundværlig brik i arbejdet med at sikre god service og nå målet 

om at gøre kommunen til et attraktivt sted at leve og bo. Borgerne skal opleve, at de bliver taget 
alvorligt og lyttet til, når de er i dialog med kommunen. 

 

Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden har fokus på at styrke vores kommunikation til og med borgerne. 
Det kræver bl.a. at vi evner at møde borgerne, hvor de er, at vi kommunikerer til dem i et forståeligt og 
korrekt sprog og ikke mindst, at vores kommunikation opfattes som troværdig og åben. Det gælder ikke 
mindst i en tid, hvor krav og forventninger fra borgernes side bliver udfordret af den lave vækst, der i de 
kommende år kommer til at være i den kommunale sektor. 

 

Skal borgerne opleve service og ydelser af høj kvalitet, er det nødvendigt med en velfungerende 

organisation, hvor den daglige drift er i sikre hænder, men hvor der også er plads til udvikling og 
innovation. Fredensborg Kommune vil nytænke velfærden og skabe god service i samspil med borgeren. 
Skal det lykkes, kræver det en velfungerende kommunikation mellem medarbejdere, mellem ledelse og 
medarbejdere og mellem kommune og borgere. 

 

Kommunikation er et nøgleord, og kommunikationen skal i sig selv være nytænkende og innovativ i 
forhold til, hvordan vi plejer at gøre. 

 

God kommunikation skabes ikke uden fælles rammer, værdier og målsætninger. Disse udstikkes af 
Direktionen og Byrådet og de danner dermed det udgangspunkt, der altid skal lægges til grund for vores 
kommunikation - internt såvel som eksternt 

 

God kommunikation skaber også merværdi. Når kommunen fx vælger at kommunikere en sag internt 
såvel som eksternt, vil måden, vi gør det på, kunne påvirke modtagerens holdning i en positiv retning. 

Det skal vi udnytte. 
 

Men vi skal også være bevidste om, at vælger vi ikke at kommunikere omkring en given sag, kan det i 

sig selv være med til at påvirke modtagerens holdning, fordi det i visse tilfælde kan signalere lukkethed. 
Derfor skal vi kommunikere med stor omhu og med bevidstheden om, at ethvert budskab med 
kommunen som afsender er med til at præge kommunens omdømme hos modtageren. Positivt såvel 
som negativt. 

 

Og derfor skal der, foruden de retningslinjer som Direktion og Byråd udstikker, være en række 
strategiske målsætninger i kommunikationsarbejdet, som kan understøtte kommunens langsigtede 
strategier og planer. 

 
 
 
 

Strategiske målsætninger 
 
De strategiske målsætninger i kommunikationsindsatsen skal først og fremmest understøtte de 
langsigtede og overordnede beslutninger Fredensborg Kommune. Derudover skal de være et 

styringsredskab til at prioritere arbejdet i det daglige. 
 

Der er tre strategiske målsætninger, som skal bruges overalt i organisationen og som er fællesnævner på 
det samlede kommunikationsarbejde. 

 

Dermed også sagt, at kommunikation ikke alene kan sikre målopfyldelsen. Den vil være en kombination 
af de politiske og administrative beslutninger samt et tæt samarbejde på tværs af kommunen om 
indsatserne. 
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1 Vi viser, hvorfor kommunen er attraktiv 

Det er ikke nok i sig selv at være en attraktiv kommune. Borgerne og potentielle tilflyttere skal også vide 

det. Og her er en målrettet, troværdig og langsigtet kommunikations- og brandingindsats en 
forudsætning. 

 

Skal Fredensborg Kommune udmærke sig ved at være den kommune, folk husker og ønsker at bosætte 
sig i, kræver det noget ekstra både i forhold til kommunikation, branding og service. 

 

Vi skal vise, hvor det er, at kommunen er unik, og hvor vi skiller os ud fra mængden. Og vi skal vise, at 
der er sammenhæng mellem, det vi siger, og det vi gør. 

 
2 Vi møder borgerne med respekt 

Tilfredse borgere handler i ordets bredeste betydning om, at borgerne er glade for at bo i Fredensborg 
Kommune. 

 

I en mere snæver betydning handler det om, at borgeren i mødet med kommunen oplever en 
professionel, serviceminded, respektfuld og imødekommende kommune. Kommunikationen skal 
understøtte dette. Bl.a. ved at den interne kommunikation sikrer en fælles forståelse af kommunens 
identitet, af hvor kommunen skal hen og hvorfor. Og samtidig ved, at vi udadtil opleves som en 
troværdig med- og modspiller, der på en gang evner at kommunikere forståeligt og korrekt og samtidig 
kan være uformelle og i øjenhøjde, når situationen tillader det. 

 

 

3 Vi følger med tiden 

Den fælles platform, hvorfra myndighederne kan kommunikere og være i dialog med borgerne er under 

opbrud. Tiden, hvor alle så og hørte de samme nyheder på tv og i radio, er forbi. Samtidig falder 
avisernes læsertal år for år. Borgerne vælger i dag deres egne medier, så de matcher lige præcis deres 
unikke interessefelt. Samtidig befinder borgerne sig i dag på en vifte af forskellige platforme, hvoraf 
mange slet ikke eksisterede for få år siden. Dette skifte er sket som følge af den teknologiske udvikling, 
men også som følge af, at borgerne i højere grad ønsker at blive hørt og udtrykke deres holdninger til 
forskellige ting. 
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En central målsætning for vores kommunikation må være, at vores budskaber rent faktisk bliver læst, set 

eller hørt, og det forudsætter, at vi følger med tiden og benytter andre platforme end de traditionelle. Vi 
skal være dér, hvor borgerne er. 

 

Vi skal med andre ord være mere innovative, fleksible og gå nye veje i vores kommunikationsindsats. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Kommunikationsprincipper 
 

Principperne for kommunikation udgør en rettesnor for, hvordan vi gør, når vi kommunikerer internt eller 
eksternt. Principperne handler kort sagt om, hvordan vi kommer ud med budskaberne i praksis. De 5 
principper i kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i, at vi er til for borgerne og har et budskab at 
fortælle dem. I vores kommunikation respekterer vi - og drager fordel af - at borgerne i kommunen ikke er 

én homogen gruppe, men har hver deres interesser, tilgange og behov. Det samme gælder for intern 
kommunikation. 

 

Principperne skal bruges som retningslinjer i det daglige arbejde ikke mindst i forhold til at vurdere, om 
en sag egner sig til at blive kommunikeret og i så fald hvordan. 

 
1 Vi kommunikerer når vi har noget på hjerte 

Kommunikation er med til at oplyse og øge kvaliteten af de beslutninger, der skal tages.. Men ikke alle 
kommunale beslutninger, tiltag og indsatser er lige vigtige for lige mange mennesker. Vi skal derfor altid 
vurdere fra sag til sag, om det har stor værdi for mange eller kun for nogle ganske få. Og hvilken 
betydning, det har for vores kommunikationsindsats i forhold til hvor, hvordan og i hvilket omfang 

indsatsen tilrettelægges. 
 

Det er dog klart, at en organisation og myndighed som Fredensborg Kommune også har en 
oplysningspligt inden for konkrete områder, og den pligt skal vi selvfølgelig leve op til. 

 

2 Vi kommunikerer til konkrete målgrupper 

Kommunikation er et nødvendigt middel til at nå målet. Målet nås ikke, hvis målgruppen ikke hører, 
forstår eller ser budskabet. Derfor er det vigtigt, at vi altid gør os klart, hvem det er, der er målgruppen 
for budskabet. Kender vi målgruppen, har det betydning for, hvordan vi vælger at kommunikere. Nogle 
gange er der kun én målgruppe. Andre gange flere. Det afhænger af budskabets karakter. 

 

En historie om skolestart kan fx ikke fortælles på samme måde til elever, forældre, lærere, pædagoger 

og ledere. De har hver især deres egen unikke tilgang og interesse for årets skolestart – og den 

virkelighed, skal vi tage med i vores betragtninger, når vi skal vurdere hvilke budskaber, der skal 
kommunikeres om årets skolestart – og hvordan. 

 

Derfor arbejder vi bevidst med at sikre, at vi kommunikerer til de rigtige målgrupper og rent faktisk 
rammer dem. Det gælder både ved intern såvel som ekstern kommunikation. 

De 3 strategiske målsætninger kort 

Vi viser, hvorfor kommunen er attraktiv 

Vi møder borgerne med respekt 
Vi følger med tiden 
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3 Vi kommunikerer via de rette kanaler 

For at kommunikere effektivt er vi nødt til at tage målgruppernes medievaner og dagligdag med i 
betragtning, når vi planlægger den taktiske eksekvering af vores kommunikation. Derfor bliver vi nødt til 
at stille endnu skarpere på at tilpasse kommunikationskanalerne til de individuelle målgruppers 
medievaner og dagligdag for at nå de rigtige målgrupper med vores budskaber. Det betyder, at vi i 
planlægningen af en konkret kommunikationsindsats ikke længere bare gør, som vi altid har gjort. 

 

Digitalisering og ny teknologi har i de seneste år forandret vores samfund. Og det med meget høj 
hastighed. Det gælder også den måde, vi kommunikerer med hinanden på, hvor fx Facebook, YouTube og 

Instagram på få år har ændret mange danskeres hverdag. For mange er Facebook i dag den primære 
kilde til information og meningsudveksling. Den virkelighed tager vi bestik af, og vi møder borgerne, hvor 
de er. 

 

Vi skal derfor nøje se på, hvilke kanaler der er bedst, når vi kommunikere et konkret budskab. Det kan 
måske være, at en faktuel annoncering i lokalavisen er det rigtige at gøre i den givne situation. Det kan 
også være en hurtig nyhed på fredensborg.dk eller en mere personlig kontakt med mulighed for dialog 
med brugerne på Facebook eller i form af et borgermøde med mulighed for gennemgang af teknisk 

kompliceret materiale fx udviklingsrammerne i en lokalplan. Eller måske er en reportage og et interview i 
et fagblad svaret. 

 

Målgruppen og budskabets karakter afgør valget af kanal. Læs om kanaler og regler for facebook på 
Medarbejderportalen / kommunikation. 
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4 Vi er på forkant med kommunikation 

Vi sikrer, at spørgsmålet om kommunikationen er en naturlig del af alle vores beslutninger og indgår i 
planlægningen af aktiviteter og projekter. 

 

Hvis Fredensborg Kommune skal kommunikere sine budskaber på den samlet set mest effektive måde, er 

det ikke lige meget, hvem der er afsender på budskaberne. 

 

Hvem, der udtaler sig hvornår, afhænger af forholdene i den konkrete sag. At kommunikere, så vi er på 
forkant handler bl.a. om, at vi indtænker kommunikation i de sager vi har, at vi kender vores budskaber 
og ved, hvem der skal levere dem. 

 

Når medierne henvender sig til kommunen for at få kommentarer i konkrete sager, er det som 
udgangspunkt kommunens pressekoordinator, der har ansvaret for pressehåndtering. I praksis vil det 

ofte være centercheferne, der udtaler sig på vegne af kommunen. Men konkrete fagmedarbejdere kan 
også være afsendere på budskaber, hvis det giver mening – fx en biolog, der fortæller om den biologiske 

mangfoldighed i en mose. 

 

På samme måde er det op til politikerne, at være afsender på politiske holdninger. 
 

Få gode råd om hvem der udtaler sig på og hvem der er primære talspersoner på Medarbejderportalen / 
Kommunikation. 

 
 

5 Vi kommunikerer så det er til at forstå 

Vores omgivelser forventer, at vi kommunikerer korrekt og forståeligt. Stavefejl, alt for lange 
komplicerede sætninger og indforstået fagsprog med højt lixtal er fx med til at hindre forståelsen af et 
budskab. 

 

Derfor gør vi en dyd ud af at være korrekte, umage i vores sprogbrug og alligevel være i øjenhøjde i 
vores kommunikation. Det gælder internt såvel som eksternt. 

 
 

 
 

 
Læs mere om kommunikationsværktøjer på Medarbejderportalen / Kommunikation 

 

De 5 principper kort 
- Vi kommunikerer med konkrete målgrupper 
- Vi kommunikerer når vi har noget på hjerte 
- Vi er på forkant med kommunikation 
- Vi kommunikerer så det er til at forstå 

- Vi kommunikerer via de rette kanaler 
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