
Årsmelding Kommunik 2017-2018 

Kommuniks styre 2017-2018 har bestått av: 

Leder: 

Kristine G. Kjelsrud, Bærum kommune (byttet jobb fra Bærum kommune til Fylkesmannen i 

Buskerud februar 2018, men sa seg villig til å fortsette ut valgperioden.) 

Kasserer: 

Olav Arne Bjerkelund, Hedmark fylkeskommune 

Styremedlemmer: 

Cathrina de Lange, Nedre Eiker kommune 

Stig Aasheim, Nord-Odal kommune 

Tone Navestad Stenbek, Østfold fylkeskommune 

Varamedlemmer: 

Vigdis By, Stavanger kommune 

Vegard Smevoll, Sør-Trøndelag fylkeskommune (sluttet ved årsskiftet 2017/18 på grunn av 

jobb-bytte) 

Aktiviteter 2017-2018: 

Styrets arbeid: 

Styrets arbeid i 2017-18 har vært knyttet til planlegging og gjennomføring av høst- og 

vårsamlingene. Styret har lagt vekt på å sette sammen et variert program, som både kan gi 

inspirasjon og praktiske tips og råd i hverdagen.  

Styre etterstreber at alle medlemmer/deltagere skal kunne ta med seg noe nyttig hjem, 

enten de jobber i en liten eller stor organisasjon, kommune eller fylkeskommune. 

Styret har hatt fysiske arbeidsmøter 25.april, 30.mai og 27. oktober. 

Telefonmøter 7.april, 9.mai, 6.september, 3. januar, 18.januar.  

Ekstraordinært årsmøte og vedtektsendring 30.august 2017: 

I forbindelse med høstsamlingen 2017 ble det arrangert ekstraordinært årsmøte. 

Bakgrunnen var at deltagerne på årsmøtet 4. april mente at medlemskontingenten var for 

lav. Siden beløpet på kontingenten (kr 500) sto i vedtektene, måtte vedtektene endres først. 

Med den enstemmig vedtatte endringen i vedtektene er det nå årsmøtet som vedtar 

størrelsen på medlemskontingenten.  

Det ekstraordinære årsmøtet 30. august 2017 fastsatte medlemskontingenten til kroner 

950,- for 2018.  

Fagsamlinger: 

Høstsamlingen 30.-31-august ble holdt på Hamar. Samlingen hadde tittelen «Emosjonell 

kommunikasjon – svalestup eller mageplask», der historiefortelling og emosjonell 

kommunikasjon var hovedtema. 46 deltagere. Styret i Kommunik ønsker å takke Hamar 



kommune, Nord-Odal kommune og Hedmark fylkeskommune for gaver til innledere og 

deltakere. En ekstra takk til Hedmark fylkeskommune for økonomisk støtte til de sosiale 

arrangementene på høstsamlingen. 

Program: 

Tirsdag 29. august: 

Felles opplegg tirsdag kveld for dere som kommer denne dagen. Oppmøte i resepsjonen kl. 

1900. «Bli-kjent-runde i Hamar».  

Onsdag 30. august: 

• Intimitetskappløpet – om følelser i valgkampen. Retorikkforsker Kristian Bjørkdahl i 

tospann med Aftenposten-journalist Torgeir Strandberg. 

• Det var en gang et menneske. Hvordan historiefortelling kan bygge internkultur. – 

Viva IKS ved kommunikasjonssjef Siw Anett Enerud 

• Når kommunen må fortelle historien selv. Leder av multimedieenheten i Drammen 

kommune, Lars Arntzen 

• Hvordan skal vi holde tritt med bloggere, youtubere, instagrammere og snappere 

som kan formidle kunnskap på en annen måte enn kommuner og fylkeskommuner? 

Lær hvordan bruke influencers strategisk i kommunikasjon av Maria Andersen i 

Relations People 

• Visuell journalistikk: Hvordan forklare kompliserte saker enkelt– Sigrun Giil Fugleberg 

fra NRK 

Program for kvelden: Lottomillionærer er ikke som andre millionærer, sies det. Vi besøker 

Norsk Tipping på Hamar, og får høre hvordan deres historier. 

 Kl. 16.45: Felles avreise til Norsk Tipping 

 Kl. 17-18. Besøk Norsk Tipping 

Torsdag 31.august 

• Don’t just measure, evaluate! ved dr. Alexander Buhmann, postdoktorstipendiat ved 

institutt for kommunikasjon og kultur ved BI 

• Evaluering i praksis. Slik måler vi effekt av kommunikasjonsarbeidet hos 

Riksantikvaren, ved kommunikasjonsdirektør Siri Wolland og seniorrådgiver Karen 

Thommesen 

• Historien om en ny fylkeskommune – Trøndelag blir samlet 1. januar 2018 

Vårsamling og årsmøte 10.april 2018: 

• «Jeg hører hva du sier, men …» – når psykologien klusser til 

endringskommunikasjonen. Ved organisasjonspsykolog Jon Einar Jacobsen 

• «Når tre skal bli til én». Om kommunikasjonsarbeidet med nye Asker kommune. Ved 

kommunikasjonssjef i Røyken kommune, Marianne Heimdal. 

• «Hvordan kan KS løfte kommunikasjonsarbeidet i kommuner og fylkeskommuner?». 

Innledning ved kommunikasjonssjef i KS, Liv Merete Wiker. Diskusjon i plenum. 



• «Snapper seg til åpenhet». Om hvordan Helsesistas snapchatkonto får ungdom til å 

åpne seg om alle slags temaer. Helsesista sjøl, Tale Maria Krohn Engevik, tar oss med 

inn i sitt snap-univers. 

• «Ut og stjele bilder». Om opphavsrett og hva du bør tenke på når du bruker bilder i 

publikasjoner, på internett eller i andre sammenhenger. Ved advokat og partner i 

advokatfirmaet Bing Hodneland, Stine Helén Pettersen. 

• «Da motbakkene aldri tok slutt». Om erfaringer fra sakene med Johaug og Johnsrud 

Sundby, ved kommunikasjonssjef i Skiforbundet, Espen Graff. 

Samlingen hadde pr. 26.mars 2018 68 påmeldte deltagere. 

Høstsamling 29. og 30. august 2018: 

Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune har tatt på seg å arrangere 

høstsamlingen. Ingrid Eklo i Trøndelag fylkeskommune er kontaktperson. Programmet er 

ikke klart. 

Medlemskommunikasjon: 

Kommuniks lukkede FB-gruppe brukes aktivt som informasjonskanal, samt til diskusjoner og 

erfaringsutveksling. Gruppen har 387 medlemmer per mars 2018. 

Nettsidene brukes i hovedsak til å distribuere program for fagsamlinger og presentasjoner 

fra samlingene. 

Noe informasjon formidles på e-post. 

Verving av medlemmer: 

Styret er i startgropen med mer systematisk verving av medlemmer. Kommunik har større 

potensiale enn hva medlemstallene tilsier. Dette kan være en naturlig oppgave for det nye 

styret å ta tak i.  

Kontakt med KS: 

Styret, særlig gjennom leder, har hatt jevnlig kontakt med medarbeiderne som jobber med 

klart språk i KS. Styret bidrar til å formidle kurs og arrangementer som støtter opp under 

dette arbeidet. Leder har også opprettet kontakt med kommunikasjonsdirektør Liv Merete 

Wiker i KS. Wiker ønsker et tettere samarbeid med Kommunik, og bidrar blant annet på 

vårsamlingen som innleder til plenumsdiskusjon.    

 

Regnskap 2017:  

Regnskap for Kommunik 2016 2017 

 Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter 

Innbetalt kontingent  kr          65 500,00    kr     82 000,001   
Utgifter styre/bank/nettside   kr           13 781,50    kr       6 034,25  

Vårsamling  kr          23 600,00   kr           33 910,00   kr     46 300,00   kr     40 695,50  

Høstsamling  kr          72 000,00   kr        152 632,49   kr   147 500,002   kr   122 122,203  



Rest høstsamling forgående år  kr            4 500,00     

Kreditrenter  kr                  63,00    kr             41,00   
Sum  kr       165 663,00   kr        200 323,99   kr   275 841,00   kr   168 851,95  

 

Note 1: kr 9000 i 2017-kontingent innbetalt januar 2018 føres i 2018-regnskapet. 

Note 2: kr 2900 i 2017-høstsamling innbetalt januar 2018 føres i 2018-regnskapet. 

Note 3: Hedmark fylkeskommune dekket utgifter på høstsamlingen pålydende kr 43 170. 

Dette beløpet er ikke tatt inn i Kommuniks årsregnskap. 

Saldo bankkonto 1. januar 2017  kr               68 462,77  
Saldo bankkonto 1. januar 2018  kr             175 481,82  

 

 

Budsjett 2017: 

 

Budsjett for Kommunik 

 2017 2018 

 Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter 

Styre/drift   kr    15 000,00    kr   15 000,00  

Vårsamling  kr    40 000,00   kr    50 000,00   kr   50 000,00   kr   60 000,00  

Høstsamling  kr  145 000,00   kr  160 000,00   kr 150 000,00   kr 160 000,00  

Medlemskontingent  kr    75 000,00     kr 161 500,001    

Sum  kr  260 000,00   kr  225 000,00   kr 361 500,00   kr 235 000,00  

 

Note 1: Den store økningen skyldes forhøyet medlemskontingent til kr 950 pr. år. Det er 

budsjettert med 170 betalende medlemmer. 

 

Revisors beretning med eventuelle bemerkninger legges frem på årsmøtet. 


