
Invitasjon til årets vårsamling i KommunIK

Tema: 

Politikk og administrasjon – 
sammen skaper vi omdømme

Kommunik  er et faglig forum for kommunikasjonsansvarlige og kommunikasjonsrådgivere i kommuner og fylkeskommuner. 
Kommunik ble etablert i 2012 og erstatter tidligere KIk og FIk. 
Kommunik har som mål å utvikle og profesjonalisere det strategiske kommunikasjonsfaget i kommuner og fylkeskommuner, 
og skal være en faglig arena for de som arbeider innen feltet.

Torsdag 11. april kl. 09.15 -15.45 i oslo



Som kommunikasjonsledere og rådgivere blir vi ofte 
utpekt som ansvarlige for omdømmebygging av egen 
organisasjon, kommuner og fylkeskommuner. er dette et 
ansvar vi har alene? Hvilke rammebetingelser er tilstede for 
å arbeide strategisk på området, og hva legges i begrepet 
omdømme i kommunal- og fylkeskommunal sammenheng?

I departementer, direktorater, på Stortinget og i regjeringen 
arbeider byråkrater og politikere tett med sine 
kommunikasjonsrådgivere som stadig øker i antall.
Hvordan er arbeidshverdagen for kommunikasjonsrådgivere 
i kommuner og fylkeskommuner, hva får det å si for 
omdømmebyggingen og hva legger vi i begrepet?

Vi vet at skillet mellom politikk og administrasjon praktiseres 
ulikt i de enkelt kommuner og fylkeskommuner.  
noen ordførere og rådmenn er tydelige på skillet mellom 
administrasjon og politikk - i andre tilfeller er grensene mer 
uklare. I noen kommuner gir kommunikasjonsrådgiveren 
ordfører og politisk ledelse strategisk rådgivning, andre 
steder er det helt fraværende.
Hva er så politikk, og hva er synliggjøring av kommunens 
tjenester og oppgaver? Hvor sterkt, hvis overhodet, skal 
administrasjonen bidra til å fremme politikken? Skal vi som 
kommunikasjonsansvarlige være strategiske  rådgivere  
både for politikere og administrasjonen?

Vi ønsker å belyse tematikken på årets vårsamling i oslo.

Velkommen!

Twitter: #kommunik2013



PROGRAM

09.15  Registrering og kaffe
09.50  Velkommen v/ leder av Kommunik 
 Guro Hegna Svendsen 
10.00 Er det optimale omdømmet for virksomheter  
  i offentlig sektor et nøytralt omdømme? 
  v/ rådgiver Børre Berglund 
10.45 Pause
11.00 Åpenhet og ansvar i politikk og administrasjon  
  v/ ansvarlig redaktør i Drammens Tidende 
  Geir arne Bore
11.45 Lunsj
12.30 Kommunikasjon i en politisk organisasjon 
 v/ fylkesrådsleder  Ingvild Kjerkhol og 
  kommunikasjonssjef narve nordmelan  
  i nord-Trøndelag fylkeskommune
13.30 Pause
13.45 Sammen skaper vi omdømme
 v/styreleder i KS Gunn marit Helgesen 
14.30 Sommersamlingen 2013
14.45 Pause
15.00 Årsmøte i Kommunik 
15.45 avslutning

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Tid:    Torsdag 11. april kl. 0915 -1600
Sted:    KS-huset, munkedamsveien 3B, 0161 oslo 
Pris:    medlemmer kr. 450,-  -  ikke-medlemmer kr. 650,-.

PÅmeLDInGSFRIST: Tirsdag 2. april
PÅmeLDInG:www.kommunik.no

meld deg inn i Kommunik her



Geir Arne Bore      
Ansvarlig redaktør i Drammens Tidende siden 2007. Har arbeidet som  
politisk journalist og nyhetsredaktør i Dagsavisen i perioden 2003-2007, 
og var før den tid politisk journalist og leder for samfunnsavdelingen i 
Vårt Land fra 1996 til 2003. Styremedlem i Norsk redaktørforening og 
World Editors Forum siden 2011.

inGvild KjerKhol       
Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag  (Ap) siden 2011 og  tidligere ord-
førerkandidat i Stjørdal i 2007. Har vært 16 år i kommunestyret og derav 
8 år i  formannskapet, 6 år i fylkestinget og  2 år som fylkesråd for regional 
utvikling. Hun  sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre og er stortingskandidat 
til høsten. 

nArve nordmelAn   
Utdannet ved Norsk Journalisthøgskole 89-91. Arbeidet som journalist 
i ulike aviser, bl.a. politisk redaktør i Namdalsavisa. Har ellers bakgrunn 
som markedssjef i et reklamebyrå, kommunikasjonsrådgiver i  Nortura  
og vært daglig leder for næringsselskapet Namdalshagen.

Børre BerGlund 
Selvstendig næringsdrivende (BBR) med erfaring fra utvikling og im-
plementering av merkevare- og omdømme-strategier på bedriftsnivå, 
i kommuner, regioner  og organisasjoner.  I 2006 gjennomførte BBR en 
studie av omdømmebygging i norske kommuner på oppdrag av 
Innovasjon Norge. I oppfølgingen av dette har Berglund vært prosess-
leder/rådgiver for omdømmeprosjekter i kommuner som for eksempel 
Ål, Vestvågøy, Tromsø, Sel, Vågå, Hyllestad, Marker og Hasvik. Berglund 
var i tre år faglig ansvarlig for Omdømmeskolen (Distriktssenteret/KRD).

Gunn mArit helGesen
Gunn Marit Helgesen ble valgt til styreleder i KS under landstinget i 2012. 
Hun var fylkesordfører i Telemark fra 2003 til 2011, etter to perioder som 
fylkesvaraordfører. I dag er hun gruppeleder i Fylkestinget og sitter i 
fylkesutvalget i Telemark. I tillegg representerer hun Høyre i Porsgrunn 
bystyre.Hun er også visepresident i Conference of Peripheral and Mari-
time Regions (CPMR) fra 2000, president i Nordsjøkommisjonen fra 2004 
og styremedlem i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). 

FOREDRAGSHOLDERE:


