
Invitasjon til :

Sommersamling i Kommunik
torsdag 6.- fredag 7. september 2012 i Bergen

Kommunik 
- faglig forum for kommunikasjon i 
kommuner og fylkeskommuner

       ”Snakk og skriv 
så jeg forstår !”



Program

torsdag  06. september

fredag 07. september

09.30:  Registrering og kaffe/te
10.00:  Åpning 
10.15:  “Snakk så jeg forstår - kommunikasjon med mening”
  v/Julie Brodtkorb, manager for JKLs Oslo kontor 
11.00:   Pause
11.15:   “Snakk til meg.Vaktbikkja biter ikke hver gang!”  
  v/Elisabeth Skarsbø Moen, debattredaktør i VG
12.00:  Lunsj
13.15:  Kulturinnslag
13.30:  “Rett på sak - en språklig ryddesjau”
  v/Veslemøy Kjendsli, frilansjournalist og språkkonsulent
14.15:  Pause 
14.30:  “Å snakke der innbyggerne er – når uhøytidelig og uformelt ikke blir 
  uprofesjonelt” 
  v/Frank Langva, web.ansvarlig og prosjektleder i KS. 
15.15:  Pause 
16.00:  Vi besøker TV2 og møter kommunikasjonssjef Aleksander Valestad
18.45:  Avreise til Ulriken      
20.00:  Middag, mingling og nettverksbygging.

09.00:  “Retorikk og makt - retoriske løsninger på politikeres og 
   forvaltningens kommunikasjonsutfordringer i det norske     
  demokratiet”
   v/Kjell Lars Berge, retoriker og professor v/UiO
09.15:  Kommunik - hva vil vi?
  v/Guro Hegna Svendsen, kommunikasjonssjef i Buskerud fylkeskommune og  
  styreleder Kommunik  
10.15:  Pause 
10.30:  Hvordan jobbe med Klart språk i praksis?
  v/Kristin Dybdahl Holte, kommunikasjonssjef i Rogaland fylkeskommune
11.30:   Takk for nå og velkommen til vinterforum i Oslo i  2013
11.45:  Lunsj og hjemreise



Aktørene på sommersamlingen

Kjell Lars Berge 
er professor og retoriker 
i tekstvitenskap ved 
Universitetet i Oslo. Han 
har lenge jobbet med re-
torikk generelt og politisk 
rerorikk spesielt og har 
vært en av de ansvarlige 
bak arbeidet  med  å 
etablere retorikk som 
fagtilbud fra BA- til Ph.D.-
nivå i Norge. Gjennom 
sitt arbeid som juryleder 
i Statens klarspråkspris  
er han opptatt av godt 
forvaltningspråk. 

Julie Brodtkorb
er utdannet siviløkonom 
fra Norges Handels-
høyskole og har tidligere 
jobbet i kommunika- 
sjonsbyrået Geelmuyden 
Kiese. Hun har et solid 
nettverk innen norsk 
næringsliv etter åtte år i 
Høyre hvor hun har hatt 
fl ere roller; kommunikas-
jonssjef, Erna Solbergs 
stabssjef og personlig 
rådgiver. 

Elisabeth Skarsbø 
Moen
er debattredaktør og 
politisk kommentator i 
VG. Forfatter av to ua-
toriserte biografi er: Jens 
Stoltenberg (2002) Carl 
I. Hagen (2007).
Barcelor Idéhistorie 
universitetet i Oslo. 
Flermedal ledelse fra BI. 
Fritidsinteresse: Kick-
boxing.

Kristin Dybdahl 
Holthe 
er nyansatt kommuni-
kasjonssjef i Rogaland 
fylkeskommune. 
I Rogaland har Fylkes-
mannen og fi re kommun-
er hatt et felles prosjekt 
om “Klart språk”. Hun 
har vært prosjektleder og 
vil gi oss sine erfaringer, 
praktiske råd og organ-
isasjonens effekt av 
prosjektet. Du får med 
deg nyttige råd og tips til 
bruk i egen hverdag.

Veslemøy Kjendsli, 
er prisbelønt journalist, 
lærebokforfatter og lærer 
i journalistikk og kommu-
nikasjon. Kjendsli har 23 
års journalistisk erfaring 
fra NRK. Hun har arbei-
det med programproduk-
sjon både i radio og 
fjernsyn, som reporter og 
journalist, programleder, 
redaksjons- og 
prosjektleder og graven-
de journalist/ dokumen-
tarfi lmprodusent. 

Frank Langva 
er webmaster og 
prosjektleder i KS, og 
en av forfatterne bak 
veikartet for sosiale me-
dier i kommunene. Han 
har bred bakgrunn fra 
utvikling av tjenester på 
nett, fra konseptutvikling 
til design og program-
mering. Langva har 
fokus på kommunikasjon 
i nye medier.



Om Kommunik

Påmelding:
Elektronisk påmelding: www.kommunik.no

Påmeldingsfrist: fredag 24. august.

Sted: Rica Hotel, Christiesgate 5-7, Bergen. 

Deltakeravgift: kr. 3800,-.  
(Inkluderer lunsj, transport til og fra Ulriken og 3-retters middag med vin torsdag kveld).
Faktura blir sendt på forhånd.  

Deltakerne betaler reise og overnatting selv. Overnatting i enkeltrom kr. 870,-. 
Hver enkelt bestiller rom på forhånd og gjør opp direkte med hotellet. 

Booking av hotellrom:  tlf. 55 36 29 00 eller per e-post til birgitte.sulen@rica.no.   
NB! Ved bestilling oppgi referansekode: 11533936. 

Målgruppe for konferansen: 
Kommunikasjonsansvarlige og kommunikasjonsrådgivere i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon: 
Guro Hegna Svendsen, tlf. 916 27 245 eller per e-post: guro.hegna.svendsen@bfk.no
Inger Moene, tlf. 472 84 003 eller per e-post: inger.moene@mrfylke.no

Arrangør: Styret i Kommunik i samarbeid  med årets vertskap - Hordaland fylkeskommune

Kommunik ønsker velkommen  til faglig utvikling, nettverksbygging og erfar-
ingsutveksling i Bergen 6. og 7. september!

Kommunik ble etablert i april i år, og er et faglig forum for kommunikasjons-
ansvarlige og kommunikasjonsrådgivere i kommuner og fylkeskommuner. Kommu-
nik erstatter tidligere KIk og FIk. 

Kommunik har som mål å utvikle og profesjonalisere det strategiske kommunika-
sjonsfaget i kommuner og fylkeskommuner, og skal være en faglig arena for de som 
arbeider innen feltet. 

Temaet for årets samling i Bergen er “Snakk og skriv så jeg forstår!” 
Språket er vårt viktigste verktøy. Valg av ord og uttrykk skriftlig og muntlig kan 
skape barrierer, kan forvirre, skape distanse, kan ekskludere, men kan også invitere 
til gode dialoger med målgruppene. Det byråkratiske språket og politikerspråket er et 
demokratiproblem er det noen som hevder. Hvilket fokus har vi på språket og for-
midling  i egen organisasjon? 

Inviterte foredragsholdere fra ulike miljøer aktualiserer debatten i Bergen i septem-
ber. Meld deg på og få faglig påfyll og ny energi til å ta språkdebatten i egen orga-
nisasjon!

Praktisk informasjon


