
Årsmelding 2014 Kommunik 
 

Styresammensetning 
Fra og med årsmøtet 2014 har styret hatt følgende sammensetning: 
 

Styreleder:  

Guro Hegna Svendsen, Buskerud fylkeskommune 

Styremedlemmer:  

Petter Ingeberg, Kristiansund kommune 

Olav Arne Bjerkelund, Hedmark fylkeskommune 

Kate Langsethagen, Elverum kommune 

Kristin H. Josefsen, Østfold fylkeskommune 

 

Vara: 

Inger Lise Grønsand, Bykle kommune 

Ellen Høstmark Bustø, Vestfold fylkeskommune 

 

Styrets arbeid 
Styret har avholdt seks møter i 2014; to i Oslo og ett i Kristiansand i forbindelse med høstsamlingen. 

Tre av møtene har vært telefonmøter som er effektivt og tidsbesparende. I tillegg har det periodevis 

vært stor aktivitet pr telefon og e-post. 

 

Styret har lagt vekt på å utarbeide gode fagprogram på de to årlige samlingene i april og 
august/september. Som en verdi av samlingene  rekrutterer vi  nye medlemmer og øker synligheten 
av kommunikasjonsarbeidet i kommuner og fylkeskommuner.  
 
KlartSpråk prosjektet i kommunesektoren kom i gang i fjor, og Guro Hegna Svendsen sitter i 
styringsgruppa på vegne av Kommunik. Det arbeides godt med prosjektet i flere kommuner og 
fylkeskommuner, og  forprosjektet skal ferdigstilles våren 2015. Arbeidet ledes av KS og støttes av 
KMD. 
Et viktig og spennende  prosjekt som kom i gang etter bl.a. godt forarbeid og samarbeid mellom 
Forum for offentlig service og Kommunik. 
En kronikk "Det krever mot å skrive enkelt" med Kommunik og GHS som avsender kom i fagbladet 
Kommunikasjon og i Kommunalrapport – nett. 
 
KS og Kommunik  er i konstruktiv dialog om å sette strategisk kommunikasjonsarbeid på dagsorden i  
dialog og samspill med kommuner/fylkeskommuner. Vi ser det og i sammenheng med KlartSpråk 
prosjektet som tydeliggjør viktigheten av å arbeide profesjonelt med kommunikasjon i 
kommuner/fylkeskommuner. 
Vi samarbeider om en kartlegging av kommunikasjonsressurser og kompetanse i kommune Norge. 
Undersøkelsen planlegges gjennomført våren 2015. 
 
Verving av nye medlemmer. 
Det er i løpet av 2014 kommet 34 nye medlemmer. Vi har ikke gjort noe aktivt for å verve, men det 
kommer ofte nye medlemmer etter våre fagsamlinger,. 
Spørreundersøkelsen som skal sendes ut i april 2015 er en mulig "vervekampanje". 



 

Fagsamlinger 
Kommunik arrangerte to fagsamlinger i 2014.  

 

Vårsamlingen, kombinert med årsmøtet, ble lagt til Oslo 8. april. Temaet for samlingen var  

"Ny kommunestruktur – er vi klare for å kommunisere endringer?" 

 

Foredragsholdere på samlingen var; 

 

Motivator Arild Hoksnes 

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam 

Kommunikasjonsleder Eva Tryti Lokken 

Informasjonssjef i Kristiansund kommune Petter Ingeberg 

 

Samlingen hadde ca. 60 deltakere, og Kommunalrapport dekket samlingen og aktualiserte 

tematikken. 

Presentasjoner fra vårsamlingen ligger på Kommunik`s nettsider. 
 
Todagerssamlingen høsten 2013 ble lagt til Kristiansand 10.-11. september  med tittelen 
"Strategisk kommunikasjon som virkemiddel." 
  
Foredragsholdere var; 
Stian Rønvåg, Ordkraft 
Trond Jensrud, seniorrådgiver i Gambit Hill+Knowlton 
Kenneth Andressen og Hans-Olav Hodøl, medievitere fra Universitetet i Agder 
Aina L. Lunde, PR operatørene 
Ellen Høstmark Bustø, Vestfold fylkeskommune 
Cheryl Macdonald, kommunikasjonsrådgiver i Vest-Agder fylkeskommune 
Stian Lyberg, PR operatørene 
 
Det ble underveis referert  på Kommuniks nettsider og i den lukkede gruppen på Facebook. 
Evalueringen fra samlingen var i sum positiv, og spesielt var det innspill på at case fra  
kommuner/fylkeskommuner var bra.  
 
Samlingen samlet 53 deltakere. Presentasjoner fra vårsamlingen ligger på Kommunik`s nettsider. 
 
Medlemstallet ved utgangen av 2014 var 155 medlemmer med følgende fordeling: 99 fra 75 
kommuner og 56 fra 18 fylkeskommuner.  
 

Regnskap 2014 
 

 2013 2014 

 Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter 

Innbetalt kontingent 2013        -48 000,00  -52 502,00  

Utgifter styret  4 320,00  10 158,00 

Vårsamlingen -28 300,00 31 557,63 -30 050,00  55 458,00 

Høstsamlingen -151 500,00 240 224,40 -138 170,00 166 176,00 
     

Saldo i banken ved årsskiftet -91 180,33  -83 499,33  



 


