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Formål 

• "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." 

 

• Bygge et fagmiljø i vår sektor 

• Medlemskap  



Hva har vi gjort i 2012? 

• Vintersamling med årsmøte i april i Oslo. 90 deltakere. 
 
• Temaet var: 
• «Krisekommunikasjon ‐ ord og handling». 
• Foredragsholdere: 
• Hans Kristian Amundsen statssekretær hos statsministerens kontor 
• Torry Pedersen sjefredaktør i VG 
• Claus Sonberg daglig leder i Zynk Communication og 

pressetalsmann for 22. juli kommisjonen 
• Eva Kristin Lian enhetsleder Levanger kommune «Sosiale medier i 

beredskapssammenheng 



Hva har vi gjort i 2012? 

• Todagers sommersamling i september i Bergen. 60 deltakere. 
• Temaet var: 
• «Snakk og skriv så jeg forstår!» 
• Foredragsholdere: 
• Julie Brodtkorb, manager JKLs Oslo kontor 
• Elisabeth Skarsbø Moen, debattredaktør VG 
• Veslemøy Kjendsli, frilansjournalist og språkkonsulent 
• Frank Langva, prosjektleder KS 
• Kjell Lars Berge, professor UIO 
• Kristin Dybdahl Holte, kommunikasjonssjef Rogaland 

fylkeskommune 



Hva har vi gjort i 2012? 

• Styremøter: Det er avholdt tre styremøter i perioden (ett i Kristiansund og 
to i Drammen). 

• Styrets hovedoppgave har vært å jobbe med å arrangere og sikre et faglig 
godt nivå på de to samlingene. En prioritert oppgave for å få mer synlighet 
rundt foreningen og flere deltakere på arrangementene. 

• Styret har fulgt opp vedtak fra sist årsmøte med innføring av 
medlemsavgift, nye websider, og drifting av FB‐sider. Utviklet og skapt stor 
aktivitet på lukket gruppe på facebook. 

• I samarbeid med leder av «Forum for offentlig service» har styreleder 
deltatt i arbeidet med å få prosjektet «Klart språk» inn i kommuner og 
fylkeskommuner. Prosjektbeskrivelse ble fremlagt for KS november 2012, 
med sikte på en beslutning i saken i mars/april 2013. 

 



Hva har vi gjort i 2012? 

 

 

• Kommunik er nå registrert i Brønnøysundregistrene. 

• Det har vært jobbet med å rekruttere flere medlemmer bl.a. 
ved å hente inn adresselister fra KS.  

• Pr. 11.april er vi  
 

        102 nye medlemmer 
 

 



Regnskap 2012 
Saldo pr 1. januar 2013: Kr 119,054,30 

 

 
  Inntekter Utgifter 

Overført fra KIK/FIK -65 000,00   

Sommersamlingen kursavgift  -190 000,00   

Sommersamlingen (foredragsholdere, kurslokaler, 

festmiddag) 

  135 501,70 

Årsavgift domeneshop (kommunik.no)   500,00 

Kreditrenter -56,00   

Sum -255 056 136 001,70 



Handlingsplan 

• Sommersamling i Fredrikstad 28.-29.august 

• Videreutvikle nettsiden vår 

• Videreutvikle aktivitet på facebook 

• Arbeide med Klarspråk prosjekt for 
kommuner/fylkeskommuner 

• Nedsette noen prosjektgrupper som arbeider med 
konkrete temaer? 
- Studietur 
- Sosiale medier 
- Høringer  

 



Budsjett 2013 

Driftsutgifter kommunik 15 000 

Vår- og sommersamling 20 000 

Redusert egenandel medlemmer vår-/sommersamling 15 000 

Sum  50 000 

Overføringen fra KIK/FIK står urørt som sikkerhet 



 
 

Ønsker innspill! 


