
Årsmøte i Kommunik 26. august 2020 

ÅRSBERETNING 2019-2020 

Relevante dokumenter: 

Årsmøte 2020: https://kommuniknorge.wordpress.com/2020/02/12/innkalling-til-arsmote-

2020/ 

Vårsamlinga (med årsmøte): https://kommuniknorge.wordpress.com/2019/04/ 

Høstsamlinga 2019: https://kommuniknorge.wordpress.com/2019/06/05/program-for-

hostsamlinga-2019/ 

Kommuniks styre ble valgt på vårsamling/årsmøte i Oslo den 11. april 2019: 

Leder: Trond Magne Henriksen, Finnmark fylkeskommune (for ett år) 

Styrets medlemmer: 

Tone Fagerholt, Trondheim kommune (for ett år) 

Ingvild Dverseth Sæter, Møre og Romsdal fylkeskommune (for ett år) 

Tor Halvorsen, Voss kommune (for to år) 

Siw Anett Stråle Enerud, Viva IKS/Asker kommune (for to år) 

Varamedlemmer: 

Elin Stokkenes, Oppland fylkeskommune (for ett år) 

Dag Folkestad, Askøy kommune (for to år) 

Valgkomite: 

Vigdis By, Stavanger kommune 

Stig Aasheim, Nord-Odal kommune 

Revisor: 

Halvor Løkken, Oppland fylkeskommune 

 

Årsberetning: 

Kommunik er et faglig forum for kommunikasjon i landets kommuner og fylkeskommuner. 

Kommunik hadde per 31.12.2019, 192 medlemmer. Våre to hovedbegivenheter er å gi 

medlemmene et godt faglig tilbud gjennom to samlinger: Vårsamling, inkludert årsmøte, som 
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holdes over en dag, og høstsamlinga som varer over to dager, med sosialt arrangement/treff 

kvelden før. 

Vårsamlinga pleier å finne sted i Oslo, mens høstsamlinga går på rundgang blant 

fylkeskommunene, med lokal kommunebistand. 

Vårsamlinga: 

Det forrige styret hadde ansvar for vårsamlinga 2019. På vårsamlinga i Oslo 11. april 2019 ble 

følgende tema/foredrag holdt: 

• Stavanger kommunes arbeid med Facebook, ved Ståle Madland Schjelderup 

• Klart Språk, ved Anna Holm Vågsland 

• Den gode rådgiver, ved Helle Petersen 

• Moss kommune, innlending, ved Elin Stokkenes 

• Moss kommune, bedre byutvikling Moss ved Jonathan Parker 

• Store, lille Trondheim, en podcast! Ved Tone Fagerholt og Harald Schjølberg, 

Trondheim kommune - live 

75 personer deltok på denne samlinga. Det var mulig å tilbakemeldinger på innhold, 

arrangement og fasiliteter. Det nye styret har gått gjennom tilbakemeldingene. 

Høstsamlinga: 

Høstsamlinga ble arrangert i Ålesund 29.-30. august i Ålesund. Den 28. var det sosialt treff, 

og den 27.august arrangerte Agder fylkeskommune ved Wanja Richardsen som ansvarlig og 

med Ålesund kommune som samarbeidspartner, en workshop om intranett. 14 personer deltok 

i tillegg noen på Skype. Bakgrunnen for dette tiltaket er at det har over tid vært signaler på å 

få enda mer faglig ut av samlingene. I tillegg var det flere kommuner/fylkeskommuner som 

holdt på med anskaffelse/planlegging/iverksettelse av intranettløsninger. 

Møre og Romsdal fylkeskommune og Ålesund kommune fasiliterte, mens styret hadde ansvar 

for det faglige innholdet. 65 personer deltok, og det er rekorddeltakelse for i hvert fall de siste 

13 årene. 

Foruten velkomsttaler mv. ble følgende tema/foredrag holdt – den første dagen under tittelen 

«Krise og omdømme» og den andre dagen «Kanaler, verktøy og retorikk».: 

• Hva gjør du når det som ikke må skje, skjer? ved ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad 

• Snikande stridsspørsmål og uventa kriser, ved høgskulelektor ved Høgskulen i Volda, 

Kristian Fugleseth 

• Hvordan står det til med omdømmet til det offentlige? Ved professor ved Institutt for 

kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI, Peggy Brønn 

• Hvordan snakker vi med kundene? Ved salgssjef i Sunnmørsposten, Runar Vegsund 

• Video som verktøy, ved Andreas Krogset Dalene og Leiv-Rune Gully, Skedsmo 

kommune 

• Vannsaken på Askøy, ved kommunikasjonssjef i Askøy kommune, Dag Folkestad 



• Språk, mangfald og demokrati, ved Gaute Øvereng, Nynorsk kultursenter 

• Kommunikasjon i sammenslåinga, ved kommunikasjonsansvarlig i Nye Ålesund 

kommune, Anne Bente Skjellum 

• Jobben med kanalstrategi, ved kommunikasjonsrådgiver Cheryl Macdonald, Vest-

Agder fylkeskommune 

• Kunsten å jobbe alene, ved Hulda Tronstad, seniorrådgiver Norsk el-bilforening 

• Overbevis med et smil, ved Anna Ekblom i Snacka Snyggt 

 

Styret har i perioden prioritert å få til et godt faglig, og interessant møtepunkt, i tillegg til det 

sosiale for våre medlemmer. Styret har gått gjennom evalueringene, og takker for de mange 

positive tilbakemeldingene, og tar med forbedringspunkter og innspill til nye tema. 

Vårsamlinga 2020 og årsmøtet 2020: 

På grunn av koronasituasjonen valgte styret å avlyse vårsamlinga. Det betød også at årsmøtet 

ble utsatt. Informasjon om dette ble lagt ut på Kommuniks facebook-side og på kommunik.no. 

Årsmøtet ble besluttet å legges til høstsamlinga. På grunn av korona-situasjonen ble også den 

fysiske høstsamling avlyst. Styrets plan er å få til et foredrag/spørsmålsrunde med 

assisterende helsedirektør, Espen Nakstad i forkant av det digitale årsmøtet på Teams. Styret 

ønsker at Kommunik kan tilby faglige input gjennom digitale foredrag ut over høsten. Det nye 

styret må selvsagt se videre aktivitet og samlinger i 2021 i lys av koronasituasjonen. 

Styrets øvrige arbeid: 

Styret har også vektlagt arbeidet med å få på plass et økonomisystem som driftes av firmaet 

Økonomibistand. Det betyr at fakturering, innkreving, purringer foretas av firmaet, og at 

styreleder/styremedlem Ingvild Dverseth Sæther anviser. Gjennom dette opplegget vil vi også 

ha aktuelle adresser og dermed god medlemsoversikt. Den økonomiske situasjonen er god, og 

systemet gir oss en lettere og sikrere betalingsløsning som kommer medlemmer og 

kunder/forelesere til gode. 

Styret har hatt fire styremøter i perioden, derav ett fysisk i Oslo. Styret har opprettet egen side 

for styrets medlemmer på Facebook, for å håndtere praktiske spørsmål. Alle styrets 

medlemmer har vært innkalt til møtene. Dette er med på å sikre gode diskusjoner, 

medvirkning og siden det ikke alltid er slik at alle kan delta, så vil styret være 

beslutningsdyktig. 

Styret har hatt dialog med KS siden Kommunik er som en rådgiver/utvalg for KS i 

kommunikasjonsfaglige spørsmål. KSs kommunikasjonsdirektør har også deltatt på ett 

styremøte, og styret har gitt innspill på hva KS kan bidra med. Denne dialogen vil fortsette. 

Vadsø, 12.august 2020 


