Årsberetning for Kommunik april 2020-april 2021
Aktuelle dokumenter:
Vedtektene for Kommunik finner du her: Vedtekter for Kommunik
Dette er styret i Kommunik 2020-2021:
•

Trond Magne Henriksen, Troms og Finnmark fylkeskommune (leder)

•

Elin Stokkenes, Innlandet fylkeskommune

•

Ingvild Dverseth Sæter, Møre og Romsdal fylkeskommune

•

Tor H. Halvorsen, Voss herad

•

Siw Anett Stråle Enerud, Asker kommune

Vara:
•

Dag Folkestad, Askøy kommune

•

Wanja Richardsen, Agder fylkeskommune

Valgkomite:
•
•

Vigdis By, Stavanger kommune
Tone Fagerholt, Trondheim kommune

Revisor:
•

Halvor Løkken, Innlandet fylkeskommune

Årsberetning
Kommunik er et faglig forum for informasjons- og kommunikasjonsarbeid i kommuner og
fylkeskommuner.
Kommunik har som mål å utvikle og profesjonalisere det strategiske kommunikasjonsfaget i
kommuner og fylkeskommuner.
2020-2021 har vært en krevende tid for alle. Koronasituasjonen har preget arbeidshverdagen
vår på mange måter. Vi har alle opplevd hjemmekontor, og i perioder har bildet vært ulikt i
deler av landet; noen har hatt strengere regimer, mens andre har kunnet jobbe fra kontoret på

arbeidsplassen. Vi har fått styrket våre digitale møteferdigheter. På den annen side har vi vel
mistet mye av det spontane arbeidsmiljøet, de små og store samtalene overbordet elle over
kaffekoppen. Rent kommunikasjonsfaglig har det siste året gitt utfordringer både personlig og
kollegialt. Styret har seg imellom luftet ståa på våre Teams-møter, og vi har hatt våre
medlemmer i tankene. På styremøtene har også varamedlemmene deltatt, dette for å sikre
gode bidrag og for kontinuitetens skyld
Dagens styre er nærmest identisk med det styret som ble valgt i april 2019. Når det nærmet
seg vårsamling april 2020 med påfølgende årsmøte, som tradisjonen er, så måtte det
daværende styret rett og slett avlyse vårsamlinga og utsette årsmøtet til høsten 2020.
Programmet til den planlagte vårsamlinga 2020 var dette:
09.30: Velkommen
10.00: Film som verktøy
11.45: Lunsj i restauranten
12.30: Årsmøte
12.50: Universell utforming
13.20: Hvordan kommuniserer vi ved rekruttering?
13.45: Micco Grönholm, «Head of Future», framtidssjef, i Helsingborg kommune
Styret hadde et håp om at det kunne bli en fysisk høstsamling i den siste uka av august, som
normalt er forbeholdt vår høstsamling, men det viste seg å ikke være gjennomførbart.
Den 26. august arrangerte det daværende styret et webinar med ass. helsedirektør Espen
Nakstad der temaet var koronasituasjonen og kommunikasjonsutfordringer. Til dette
webinaret meldte rundt 90 deltakere seg på.
Det digitale årsmøtet ble avholdt like etterpå, også det gjennom teams. Det nye styret som ble
valgt på årsmøtet 26. august 2020 (en utskiftning fra styret som ble valgt 2019-2020) ønsket å
fortsette med å gi tilbud til medlemmene gjennom webinar i stedet for fysiske møter på grunn
av pandemien. Det eksisterende styret har heller ikke hatt fysiske møter.

Før jul 2020 hadde vi planlagt et webinar som handlet om KS-rapporten og arbeidet med
hatefulle ytringer mot folkevalgte mm, men det lot seg ikke realisere før utpå vinteren/våren
2021.
Den 3. mars arrangerte vi webinar med temaet klima og kommunikasjon med rundt 30
påmeldte. Programmet så slik ut:
Onsdag 3. mars kl. 9.30 – 11.00
Kan kompliserte klimaendringer formidles som nære, lokale historier?
Journalist Mads Nyborg Støstad forteller om det unike NRK-prosjektet der de forvandla tørre
data til 365 visuelle historier – én for hver kommune.
Effektiv klimakommunikasjon – trender og fakta
Astrid Arnslett og Christian Bjørnæs fra Cicero deler erfaringer fra kommunikasjonseksperter
og forskning på klimakommunikasjon.

Til den digitale vårsamlinga, som holdes i forkant av årsmøtet 15. april 2021, har vi satt opp
dette programmet.
•

kl. 12.30: Hat og trusler mot lokale folkevalgte; omfang og omkostninger, v/ Lise
Spikkeland i KS.

•

kl. 13.10: Ytringsfrihet og offentlighet for folkevalgte, v/ Anine Kierulf UiO / Norges
institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Styret har i denne perioden fokusert på medlemsrekruttering. Kommunik har rundt 200
medlemmer. På vår Facebook-side er det 600 som er med. Vi ser at det er et potensial for å
øke medlemstallet. Vi har laget en enkel plan for hvordan nå ut til det vi tenker er vår
målgruppe.
Styret har fortsatt arbeidet med å få til et godt faktureringssystem for medlemsmassen.
Samtidig har vi startet arbeidet med å «vaske» listene, både gjennom faktureringa, men også
opp mot medlemmer i Facebook-gruppa. Det betyr at de som ikke jobber med

kommunikasjon i kommuner og fylkeskommuner, og ikke er ansatte her heller, ikke er
aktuelle for Facebook-sida til Kommunik.
Det vi ønsker er reelle medlemmer, det vil si at de har kommunikasjonsarbeid i kommunene
og fylkeskommunene, og dermed faller inn under Kommuniks formål som faglig forum for
denne målgruppa. En annen hensikt er å unngå gratispassasjerer av ulik art, blant annet noen
som kan ha kommersielle interesser. Vi håper også å kunne styrke økonomien gjennom denne
«vaskinga».
Å bruke Facebook-sida til Kommunik som en god utveklingsarena for ideer, tips og råd, og
ikke minst deling, er en måte å styrke vårt fag og våre roller på.
Styret har også jobbet med tanker rundt promotering av både Kommuniks arbeid og
medlemmenes interesser også i utadretta forum. Styreleder har hatt et innlegg i Kommunal
Rapport i mars 2021 som berører dette: https://www.kommunalrapport.no/debatt/kommunikatorenes-inntogsmarsj/129960!/
Styrets tanker videre:
Vi har opplevd av våre samlinger har gitt gode faglige tilbud. Tilbakemeldingene har vært
positive, og vi vil gjerne ha innspill på tema til både webinar og til høstsamlinga 2021. Vi
satser på at pandemien er over, at vaksineringa har blitt fullført slik at vi kan arrangere ei flott
høstsamling i månedsskiftet oktober-november.
Styret betrakter den økonomiske situasjonen som ordnet og god. Det betyr at vi kan holde
adekvate priser på de fysiske samlingene, mens webinarene er gratis for medlemmene.
Det nye styret bør konstituere seg selv, men dagens styre tenker at en funksjonsfordeling av
oppgaver kan være nyttig. Styret har så vidt snakket om ambisjonsnivå, og er av den
oppfatning per i dag at å være opptatt av medlemmenes fagutvikling er noe av det viktigste vi
kan bidra til, og samtidig være et sosialt kollegium.

