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Kom godt i gang 
 

Vesthimmerlands Kommunes kommunikationspolitik- og strategi er bygget op om en række 

mål og visioner for, hvordan vi arbejder med vores kommunikation, og tager et naturligt ud-

spring i kommunens Plan- og Bæredygtighedsstrategi. 

 

Kommunikationspolitikken- og strategien kan bruges som et arbejdsredskab for både politike-

re, ledere og medarbejdere. Samtidig viser den offentligheden de visioner, vi målrettet arbej-

der efter. 

 

Målet er, at åbenheden omkring vores måde at kommunikere på, medvirker til at styrke vores 

lokale demokrati og lysten til at følge Vesthimmerlands udvikling. 

 

Du kan se frem til at læse mere om, hvordan vi skaber indflydelse og forståelse hos vesthim-

merlændingene, medarbejderne og pressen. 

 

Dyk bl.a. ned i, hvordan vi kommunikerer på vores forskellige kanaler, synliggør kommunens 

dagligdag og ansvarsfuldt formidler under krisesituationer. 

 

Der er også en håndbog bagerst, som er specifikt rettet til vores medarbejdere. Den giver et 

indblik i, hvordan du kan komme i gang med et kommunikationsprojekt eller starte et samar-

bejde med kommunikationsteamet. 

 

God læselyst. 

 

  



 

Sammen skaber vi #VoresVesthimmerland 
Plan- og Bæredygtighedsstrategien er grundlaget for, hvilken kommunikation vi prioriterer at 

skubbe ud over rampen. 

 

De fire fokusområder, som ledestjernen i strategien udgør, sætter retning og danner rammen 

om de overordnede mål for Vesthimmerland i de kommende år. 

 

 Vores Liv 

 Vores Vækst 

 Vores Natur & Miljø 

 Vores Børn & Unge. 

  

Vesthimmerland er et godt sted at bo, leve og drive erhverv. Vi har et aktivt foreningsliv, flere 

større innovative og højteknologiske virksomheder, gode skole- og uddannelsesmuligheder, vi 

passer på de ældre og har et rigt kulturliv. Det er de historier, vi skal fortælle og dyrke, når vi 

kommunikerer med et konstant fokus på at gøre Vesthimmerland attraktivt. 

 

For hele tiden at understøtte retningen i Plan- og Bæredygtighedsstrategien anvender vi hash-

tagget #VoresVesthimmerland på de sociale medier. 

 

Det er med til, at vi ubevidst, men dagligt, minder vesthimmerlændingene om de mål og visio-

ner, som vi arbejder med. Hashtagget er i høj grad med til at understøtte en fælles interesse 

for Vesthimmerlands udvikling, og ordet ”Vores” er vigtigt for at inddrage og skabe fælles-

skabsfølelse. Hashtagget #VoresVesthimmerland og tankerne bag skal printes fast i vesthim-

merlændingenes bevidsthed de kommende år. 

 

Vi kan ikke nå målene alene. Det er vigtigt, at vi aktivt inddrager organisationen og vesthim-

merlændingene, så vi sammen kan skabe #VoresVesthimmerland. 

 

Med denne indsats skal Vesthimmerlands attraktive image, som en proaktiv og ambitiøs kom-

mune, styrkes. 

  



 

Vi møder vesthimmerlændingene, hvor de er 
 

Som kommunikationsafdeling skal vi møde vesthimmerlændingene, hvor de er. Det gælder 

både online og offline. Vi skal være der, hvor det sker. 

 

Vi skal fortsat være skarpe til at opsøge den gode historie, nyheder og reportager rundt om i 

Vesthimmerland. Samtidig skal vi formidle budskaber og beslutninger fra Byrådet, borgmeste-

ren, udvalgene og direktionen. Dette skal bidrage til en åbenhed om, hvad der sker i Vesthim-

merland. 

 

Derfor arbejder vi strategisk med at være stærke og målrettede på nyhedsformidlingen, og 

vælger vores medier specifikt efter vores målgrupper. 

 

En offensiv stil, hvor vi hellere fortæller for meget end for lidt. 

 

I et foranderligt og udviklende medielandskab skal Vesthimmerlands kommunikation være på 

forkant med nye og forskellige platforme, der konstant skaber kommunikationsmæssige mu-

ligheder. 

 

Vi skal turde gribe de muligheder, der opstår og ikke være bange for at prøve nye medier og 

tilgange. 

  



 

Kampagnen #VoresVesthimmerland 
 

Vi lancerede i efteråret 2020 vores nye fortælling om #VoresVesthimmerland. En kampagne-

fortælling, som udspringer fra byrådets vedtagelse af en ny Plan- og Bæredygtighedsstrategi, 

hvor ”Vores liv”, ”Vores Vækst”, ”Vores Natur & miljø” og ”Vores Børn & unge” indrammer de 

nye mål og indsatser for udviklingen af Vesthimmerland. 

 

Med denne kampagnefilm har vi netop ønsket at fremhæve Vesthimmerlands mange styrker. 

Dette først og fremmest med henblik på at skabe en stolthed hos de mange vesthimmerlæn-

dinge, men også med henblik på at tiltrække tilflyttere – såvel nye som ”gamle” vesthimmer-

lændinge. Øget bosætning er vigtigt for alle kommuner - også Vesthimmerland. 

 

Sammenholdet, fællesskabet, hyggen og mulighederne forsvinder ikke, fordi du flytter fra 

storbyen. 

 

I Vesthimmerland har vi rammerne og mulighederne. Her kan du skabe og dyrke fællesskabet 

og sammenholdet, hvad end det er over skæret fra bålet i et af vores mange naturskønne om-

råder, et kulturelt event eller på socialt sammenhold på fodboldbanen. 

 

Her er plads til alle, og det viser vores nye kampagnefilm. 

 

Optagelserne, der primært lanceres på vores digitale platforme, begynder med et hjemvendt 

par fra Aalborg og tager derefter på en rejse om livet i Vesthimmerland. Vi kommer forbi Mu-

sikhuset ALFA, shelterpladsen i Uhrehøje, Vilsted Sø, nybyggere i Aars, broen i Aalestrup, Gat-

ten, gavlmalerier i Løgstør, forenings- og erhvervslivets DNA, Johannes V. Jensen fra Farsø, 

der har sat Vesthimmerland på verdenskortet og en masse mere. 

 

I Vesthimmerland er der muligheder for at skabe rammerne for det gode liv: Bygge nyt, starte 

karriere og skabe et sikkert og trygt liv. Sammen skaber vi det store i det små, så drømmene 

kan blive til virkelighed. 

  



 

Sociale medier 
Vi er tilstede på en række sociale medie platforme, hvor vi strategisk har flere mål og indsat-

ser. 

 

Vi kan findes på Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. På de følgende sider kan du læse 

vores visioner og mål for vores tilstedeværelse på de respektive medieplatforme. 

 

Grundlaget for vores tilstedeværelse på sociale medier er, at: 

 

 Vi skal være der, hvor vesthimmerlændingene er. 

 Vi formidler på ”godt og ondt” med ambitionen om at være troværdige og højt informe-

rende. 

 Vi skal formidle de gode historier med fokus på at øge den positive profilering. 

 Vi skal udsende vigtig information hurtigt både i hverdags- og i krisesituationer. 

 Vi skal styrke borgerkontakten via nærhedsprincippet og dialog. 

 Vi skal fange mediernes interesse med de gode og stærke historier på vores egne plat-

forme. 

 Vi skal øge pressedækningen både i og udenfor kommunen med fokus på synlighed. 

 Vi skal ramme forskellige målgrupper, både børn, unge og ældre. 

 Vi skal skabe synlighed og vise, at kommunen er en attraktiv arbejdsplads. 

 På gode uger rammer vi 100.000 personer i rækkevidde på eks. Facebook, hvilket i sig 

selv gør de sociale medier attraktive. 

Facebook 
Facebook er vores primære og foretrukne nyhedskanal på alle niveauer, da målgruppen er 

bred - kvinder og mænd i alderen 18 - 65+. 

 

Facebook giver os en unik mulighed for at kommunikere direkte til vesthimmerlændingene og 

er samtidig afgørende for, at vi opnår en vis synlighed, når vi vil sætte en kommunikativ dags-

orden. 

 

Med tanke på den faldende interesse for nyhedsmedier, som TV og aviser er vores Facebook-

kanal en direkte indgang til vesthimmerlændingene - både når det er nødvendigt og ønsket. 

Det langsigtede mål er hermed, at langt de fleste vesthimmerlændinge får lyst til at være 

stærke og trofaste ambassadører for vores kommunikation. 

 

Det gælder i alt fra fortællinger om hjemmelavet mad på plejecentre, vores stærke forenings-

liv, store anlægsinvesteringer, vores nærdemokrati til spredning af centrale budskaber som 

lokale coronatest-stationer. Et mål, som vi allerede er rigtigt godt i gang med. 

 

For at understøtte udviklingen af Vesthimmerland, herunder bosætning, er Facebook et medie, 

hvor vi intenst dyrker fortællinger om nye byggegrunde, moderne faciliteter, byfornyelsespro-

jekter, kampagner og meget mere for at fremstå attraktive med målet om at øge bosætning, 

især tiltrækning af børnefamilier. 

 

I dag følger mange medier kommunale Facebooksider, hvilket også gør vores nyheder og re-

portager interessante for journalister med målet om øget synlighed. 

 

I vores arbejde med Facebook, anvender vi statistikværktøjer til at måle på vores kommunika-

tionsindsatser herunder bl.a. interaktionsniveau, visninger og rækkevidde. Det er med til at 

sikre, at vi når vores mål og visioner. 

 

De nyeste tal fra 2020 viser, at vi kan ramme op mod 100.000 personer på vores kanal ugent-

ligt, hvilket gør mediet afgørende for vores kommunikationsambitioner. 



 

 

Nye mål, indsatser og ambitioner 

1. Vi skal fortsætte med at være Vesthimmerlands største Facebookkanal. 

2. Vi skal være den kommune i Nordjylland, hvor følgerne interagerer mest på vores op-

slag. 

3. Vi skal opprioritere dialog med vores følgere og dermed øge vores tilgængelighed. Vi vil 

således besvare kommentarer fra følgere, der ønsker dialog med respekt og åbenhed. 

Følgere skelner ikke mellem borgerservice og Facebook. 

4. Plan- og Bæredygtighedsstrategiens visioner skal binde vores formidling på Facebook 

sammen med målet om at skabe fælles retning og ambitioner for Vesthimmerland. 

Instagram 
Instagram er vores primære og foretrukne kanal, når vi skal fortælle om livet i Vesthimmer-

land med udgangspunkt, i at understøtte historierne og fortællingen om #VoresVesthimmer-

land. 

 

På Instagram har vi en unik mulighed for at dyrke vores område med flotte billeder samt ska-

be en nærværende stemning med små stories, der viser livet i Vesthimmerland. 

 

Vi skal poste attraktive billeder og videoer af vores nye byggegrunde, moderne faciliteter, by-

fornyelsesprojekter og kampagner for især at tiltrække børnefamilier. 

 

Det er også et medie, hvor vi skal vise vores gode muligheder for at være ung og tage en ud-

dannelse i Vesthimmerland. Her har vi et mål om at lade vores unge lave ”takeover” i udvalgte 

perioder på vores Instagramside. 

 

Det skal bidrage til at gøre kanalen attraktiv for de unge og skabe indhold, som er i øjenhøjde 

og højaktuel. 

 

Vores Instagram skal også indeholde nyheder produceret til vores Facebook, idet vi på Insta-

gram når ud til en yngre målgruppe. 

 

Vi vil også på Instagram have et større fokus på interaktionen med vores følgere. Det vil vi 

gøre gennem bl.a. stories, hvor vi har mulighed for at engagere vores følgere med afstemnin-

ger, spørgsmål og quizzer. Herigennem kan vi starte en dialog med følgerne, og derved sam-

men skabe #VoresVesthimmerland. 

 

Fremover vil vi også aktivt tage Instagram i brug under bl.a. arrangementer og events, da vi 

på denne kanal har gode muligheder for at vise stemningen gennem både videoer og billeder. 

 

Nye mål, indsatser og ambitioner 

 

1. Fortællingen #VoresVesthimmerland skal dyrkes med målet om at skabe kendskab til 

retningen for Vesthimmerlands Kommunes Plan- og Bæredygtighedsstrategi. 

2. #Hashtags under events og arrangementer skal medvirke til branding og synlighed af 

Vesthimmerland. 

3. Vi har et mål om at tiltrække en yngre følgermålgruppe på vores Instagram, så vores 

informationer og nyheder rammer flere vesthimmerlændinge. 

4. Vi skal aktivere vores følgere og få dem til at tage del i fortællingen om #VoresVest-

himmerland. 

5. Vi skal bruge kanalen til ”takeover”, så vi rammer specifikke målgrupper med vores 

indhold. Vi har tidligere haft Vesthimmerlands Ungeråd til at producere indhold til kana-

len i en afsat uge. 



 

Twitter 
Twitter er vores primære og foretrukne kanal, når vi skal være på forkant med kommunikation 

og nyhedsformidling fra eksempelvis Nordjyllands Politi, Regeringen og Nordjyllands Bered-

skab. Når de offentliggør deres indsatser, som har relevans for Vesthimmerland, på Twitter, 

skal vi bidrage til at sprede budskabet. 

 

Det kan være tilfældet i en situation, hvor krisekommunikation er afgørende og nødvendigt i 

vores rolle som myndighed. 

 

Twitter er også et socialt medie, hvor adgangen til journalister og større nyhedsmedier er stor, 

hvilket kan være et muligt redskab for Vesthimmerland i flere sammenhænge, herunder en 

proaktiv presseindsats i målet om at sætte en ønsket dagsorden. 

 

Det er også på mediet Twitter, at man kan se udvidet dækning fra nyhedsmedier som TV2 

News og DR, hvilket også kan være vigtigt i situationer, hvor man pga. en given hændelse 

afholder løbende pressemøder. Derfor er Twitter både et aktivt og passivt medieredskab. 

Nye mål, indsatser og ambitioner 

 

1. Vores Twitter-kanal skal i højere grad medvirke til, at vi i Vesthimmerland er på forkant 

med væsentlige informationer fra Nordjyllands Beredskab, Nordjyllands Politi og Rege-

ringen. 

2. Vi skal opprioritere vores Twitter-indsats, når vi vil sætte en regional og landsdækkende 

dagsorden. 

3. Der skal opbygges et større netværk på vores Twitter-kanal. 

LinkedIn 
LinkedIn har udviklet sig til verdens største professionelle netværk, hvilket giver unikke mulig-

heder. 

 

LinkedIn er vores primære og foretrukne kanal, når vi skal dyrke fortællingen om Vesthimmer-

lands Kommune som en god og attraktiv arbejdsplads. Både i forhold til fastholdelse og rekrut-

tering af kvalificerede medarbejdere. 

 

Samtidig er LinkedIn også en central platform, når vi skal udnytte det store potentiale, der er i 

forhold til at kommunikere mere erhvervsorienteret med fokus på udvikling, vækst, anlæg og 

ambitioner i vores kommune. 

 

LinkedIn er et netværk, der strategisk kan bruges til målrettet branding og generel synlighed 

fra organisationsniveau til direktions- og ledelsesniveau. Et eksternt intranet, hvor kommuni-

kationen især bliver tydelig for personer i samme virksomhed og i nærmeste geografi. 

 

En anden styrke er indholdet på LinkedIn, som er af faglig karakter. Det betyder, at LinkedIn 

fremstår mere professionelt, hvilket giver mere rum til virksomhedskommunikation. En udvik-

ling, der har medført, at mange beslutningstagere vælger LinkedIn som medieplatform. 

 

Relationsopbygning, tiltrækning af fremtidig arbejdskraft, professionelle netværk og målrettet 

kommunikation er indsatser, som LinkedIn er skabt til. 

 

Nye mål, indsatser og ambitioner 

 

1. På LinkedIn vil vi skrue op for brandingen af Vesthimmerlands Kommune som arbejds-

plads og derigennem styrke Vesthimmerlands image. 

2. Generelle nyheder skal også fremadrettet dyrkes mere på kanalen, fordi LinkedIn vok-

ser hastigt og derved kan blive den fremtidige primære platform for kommunikation. 



 

3. Der skal opbygges et større netværk på vores LinkedIn, så de ønskede målgrupper på 

det kommunale område og erhvervslivet i endnu højere grad ser vores kommunikation. 

4. Vores direktion og ledelse skal fylde mere i fortællingen om Vesthimmerland med deres 

personlige profiler som afsender. 

  



 

Personlig kommunikation i øjenhøjde 
Kommunikation er vigtigere end nogensinde. Den digitale verden medvirker til et væld af mu-

ligheder og platforme. 

 

I Vesthimmerland er ansatte og borgere i stor stil på digitale platforme for at søge viden, in-

formationer og nyheder. En ny udvikling, der skubber digitale medieplatforme op på samme 

niveau som TV og aviser, når det gælder kommunikativ synlighed. 

 

Vores nuværende formidling til vesthimmerlændinge, erhvervet og medierne sker med Vest-

himmerlands Kommune som afsender. Men med tanke på de nye digitale tendenser i kampen 

om synlighed skal vi i højere grad styrke vores kommunikation gennem personlige profiler, der 

repræsenterer vores kommune eksternt. 

 

Et ambitiøst mål om at borgmester, udvalgsformænd, direktion og chefer i højere grad skal 

kommunikere fra deres personlige profiler på sociale medier med budskaber, informationer og 

nyheder, som repræsentanter for Vesthimmerlands Kommune. 

 

Med de nye ambitioner og mål programsatte Kommunikation i samarbejde med direktionen et 

chefseminar i august 2020 med fokus på at kickstarte og øge den personlige kommunikation 

på de interne- og eksterne kanaler. 

 

Den personlige kommunikation indeholder nemlig et kæmpestort potentiale i forhold til at pro-

filere Vesthimmerlands Kommune og styrke omdømme, troværdighed og i sidste ende også 

omsæningen. Samtidig er personlig kommunikation med til at understøtte vores ambition om, 

at kommunen er en attraktiv arbejdsplads. 

 

Personlige opslag på sociale medier kan eksempelvis være historier fra hverdagen, anbefalin-

ger, begivenheder eller beslutninger. Det er vigtigt at udvælge specifikt indhold, som har rele-

vans for den person, som er afsender af indholdet. Når man udvælger relevant indhold og bru-

ger en personlig profil, som afsender af budskabet, fremstår indholdet stærkt og nærværende 

for modtagerne. Denne form for kommunikation skal ikke erstatte vores officielle kommunika-

tionskanaler men supplere og styrke dem. 

 

Et lille tip... 

Brug Facebook, når det handler om hverdagens små historier. Det kan være en sjov, lærerig, 

pudsig eller interessant oplevelse på din arbejdsplads, men det kan også være, når du er stolt 

af noget, en medarbejder eller dit team gør. 

 

Brug LinkedIn, når det er fagligt. Du kan dele, når du eller din arbejdsplads har ny viden, der 

kan inspirere andre, har fundet en løsning på en fælles udfordring, har brug for råd og sparring 

på en udfordring, I står overfor eller har medarbejdere, som kan hjælpe, inspirere eller udfor-

dre andre. 

 

Vi vil også gerne opfordre medarbejdere - og i særdeleshed ledere - til at støtte op om de akti-

viteter, der sker på de sociale medier ved at holde sig opdaterede og ved at ”Synes godt om” 

og dele de opslag, som er relevante for den pågældende person eller afdeling. På den måde 

skaber vi større synlighed og højner profileringen både internt og eksternt. 

En lille indsats er bedre end ingen indsats, og selvom det kræver tid, så håber vi, at alle vil 

bakke op om de nye tankegange i et muligt omfang. 

 

Nye mål, indsatser og ambitioner 

 



 

1. Borgmester, udvalgsformænd, direktion og chefer skal klædes på til at kommunikere 

professionelt på deres personlige profiler, når det gælder om at synliggøre og brande 

Vesthimmerlands Kommune. 

2. Årligt skal vi sætte et større fokus på personlig kommunikation ved at indkalde til kur-

sus, sparring eller seminar med målet om at sprede ønskede kommunale budskaber, 

som ikke kun er afhængig af de officielle logokanaler i Vesthimmerlands Kommune. 

  



 

Presse- og mediestrategi 
Vesthimmerland skal være en af de bedste mediedækkede og tilgængelige kommuner i Nord-

jylland, hvor en troværdig, professionel og åben tilgang skal være kerneværdierne i håndterin-

gen af alle medie- og pressehenvendelser. 

 

En offensiv og synlig stil er af afgørende værdi for vores presse- og mediestrategi i Vesthim-

merland. De ambitioner kan kun opfyldes ved et alsidigt pressearbejde, hvor der alt efter hi-

storie, medie, mål og målgruppe udvælges en presse- og mediestrategi. Her betyder et foran-

derligt medielandskab, at synlighed kan opnås i den lokale, regionale og landsdækkende pres-

se, men også på egne digitale medieplatforme. 

 

En ambition, der kræver et endnu større pressesamarbejde internt og eksternt i Vesthimmer-

lands Kommune for at sætte vores fælles samfund og styrker på danmarkskortet. 

 

I Vesthimmerlands Kommune er vi meget begunstiget af en stærk pressedækning og derfor er 

det meget vigtigt, at vi først og fremmest sætter en ære i et stærkt, ambitiøst og serviceorien-

teret samarbejde med vores lokale- og regionale presse, fordi vores indsats her kan positione-

re os i Vesthimmerland, Himmerland og Nordjylland. I medielandskabet i dag er landsdækken-

de historier oftest udsprunget fra regionalt niveau. 

 

Pressen spiller en meget vigtig rolle i vores nærdemokrati og er en vigtig samarbejdspartner 

for Vesthimmerlands Kommune. Som offentlig virksomhed er man underlagt konstant kritiske 

briller, hvilket er en præmis, vi accepterer og stiller os til rådighed efter. 

 

Med synligheden og det nære samarbejde medvirker vores presse- og mediestrategi til, at vi 

som kommune fremstår troværdige og professionelle i alle medietyper. 

 

Nye mål, indsatser og ambitioner 

 

1. Vores Presseansvarlige i Kommunikationsafdelingen fortsætter med at sikre et stærkt 

netværk med de forskellige interessenter gennem en proaktiv og tilgængelig presseind-

sats. 

2. Vi skal udvikle “pressetrenden” i større historier/dagsordener ved at alliere os med ét 

bestemt medie for at sikre den ønskede og strategiske journalistiske dækning. 

3. Med den nye hjemmeside og nye platforme skal der udarbejdes et “presserum” hvor 

pressekontakter, pressemeddelelser, presselister er samlet tilgængeligt for medier, 

journalister, borgere, ansatte og politikere. 

4. Presse- og medietræning skal opprioriteres og være kalendersat hvert fjerde år som 

minimum til niveauet borgmester, udvalgsformænd, direktion og chefer. 

  



 

www.vesthimmerland.dk 
Vesthimmerland.dk er kommunens digitale facade, og et af de første steder vesthimmerlæn-

dingene, erhvervslivet og nye tilflyttere møder os. Årligt har vi cirka en halv million besøgende 

på vores side. Hovedformålet med hjemmesiden er at informere de besøgende tilstrækkeligt, 

gøre dem selvhjulpne og ikke mindst overbevise dem om, at Vesthimmerland er et godt sted 

at bo, arbejde og leve.  

 

Hjemmesiden rummer en stor mængde aktuel information, som fastholdes og konstant er til 

rådighed for de besøgende. Indholdet spænder bredt fra information om ansøgning om plads i 

vores dagpleje til jobopslag, dagsordener for udvalgsmøder, selvbetjeningsløsninger og meget 

andet. Derfor er en af vores vigtigste opgaver, at vores hjemmeside er brugervenlig, opdateret 

og indbydende. 

 

Det gør, at de besøgende oplever, at de får svar hurtigt på deres spørgsmål og generelt kan 

betjene sig selv uden besvær. I 2021 har vi valgt at få en ny hjemmeside, som skal styrke 

disse indsatser.Vesthimmerland.dk skal følge med teknologiens udvikling og tiden, og derfor 

har vi også en vision om, at give de besøgende endnu større mulighed for at få indflydelse på, 

hvad der sker rundt om i kommunen. Vi har bl.a. givet vesthimmerlændingene mulighed for at 

følge med i Byrådsmøderne gennem live WebTV, der vises på vores hjemmeside og på vores 

Facebookside.  

 

Vi anvender løbende analyseværktøjet SiteImprove til at holde hjemmesiden opdateret og til at 

undgå stavefejl, døde links og generelt fejl og mangler. Hjemmesiden varetages af Kommuni-

kationsafdelingen samt kommunens webansvarlige. 

 

Nye mål, indsatser og ambitioner 

 

1. Vi skal forbedre den mobile oplevelse af vesthimmerland.dk. 

2. Indholdet på hjemmesiden skal være let forståeligt for alle besøgende, og webtilgænge-

ligheden skal være høj. 

3. Indholdet skal prioriteres, så siden hele tiden er aktuel. 

4. Hjemmesiden skal afspejle Plan- og Bæredygtighedsstrategien og i højere grad være 

med til at sætte fokus på Vesthimmerland, som et godt sted at bo, leve og arbejde. 

  



 

Kriseberedskab 
 

Kriser kræver kommunikation, men det er individuelt fra krise til krise, hvordan det er hen-

sigtsmæssigt at kommunikere. 

Fælles for alle krisesituationer er, at der er behov for akut viden, hvor alle berørte er informe-

ret om, hvordan de bør handle. Herefter kommer en generel oplysningsindsats til borgere, an-

satte og medier på vores platforme. 

 

I Vesthimmerland er der udarbejdet og vedtaget kriseberedskabsplaner for håndtering af 

kommunikation, når beredskaber bliver aktiveret fra kommunens øverste ledelse. 

Det kan eksempelvis forekomme ved oversvømmelser ved Limfjorden og større samfunds-

mæssige kriser. 

 

I det første halvår af 2020 fik vi for alvor afprøvet, hvordan vi agerer i en krisesituation. CO-

VID-19 satte pres på vores evner til at kommunikere hurtigt, effektivt og præcist - både in-

ternt og eksternt - og det har givet os værdifuld erfaring og læring i at administrere kommuni-

kationsveje fra Sundhedsstyrelsen, KL og Statsministeriet til Vesthimmerland. 

 

Ved fremtidig krisekommunikation vil vi medtage den erfaring, COVID-19 har givet os. 

 

Nye mål, indsatser og ambitioner 

 

1. Vi skal være opmærksomme på rigtig og forkert information. Under en krise kan der 

florere mange rygter, og derfor skal vi være skarpe på, at det vi kommunikerer ud også 

stemmer overens med virkeligheden. 

2. At beredskabsplaner altid er opdateret og tilgængelige for borgere, politikere, ansatte 

og lokale medier med et højt informationsniveau. 

3. Informationer skal formuleres på en måde, så alle forstår den – kommunikationen skal 

være skarp, præcis og letforståelig. 

4. Vi kan komme hurtigt ud til en meget stor del af Vesthimmerland på vores sociale me-

dieplatforme, men det er vigtigt, at vi har vores hjemmeside som et fast anker i kom-

munikationen – her skal den nyeste information være let tilgængelig. 

5. Vi skal sikre, at vigtige informationer ikke drukner i for mange nyheder – derfor skal vi 

være målrettet i vores kommunikation og have øje for timingen. 

6. En klar og strategisk infrastruktur i krise- og beredskabskommunikation er afgørende i 

den interne- og eksterne kommunikation og derfor skal hjemmeside, platforme og stra-

tegier være på forkant med den tilgang. 

  



 

Intern kommunikation 
God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. For at nå i mål 

med at skabe #VoresVesthimmerland, skal vi med andre ord sikre, at kommunens ansatte er 

velinformeret om kommunens beslutninger og handlinger, ligesom der skal være en fælles 

retning for, hvordan vi agerer udadtil. 

 

Vores ansatte skal være stærke medspillere for den fælles retning. For at vi kan lykkes med 

det, er det en forudsætning, at vi forstår at samarbejde og kommunikere både lokalt og på 

tværs af de enkelte afdelinger og arbejdspladser. 

 

Gennem stærk intern kommunikation, holder vi som organisation sammen, ligesom vi i fælles-

skab sikrer optimale løsninger af kommunens kerneopgaver og skaber en fælles identitet. 

Som ansat i Vesthimmerlands Kommune er man nemlig ambassadør for #VoresVesthimmer-

land. 

 

Intranettet Focus er Vesthimmerlands Kommunes fælles primære interne kommunikationska-

nal og fungerer som et arbejdsredskab til involvering, deling af viden og information. 

 

I Kommunikation er vi tovholdere på Focus, og vores opgave er dermed at sikre den tekniske 

del af intranettet, og sørge for at alle er trygge ved at arbejde i systemet. Muligheden for vi-

densdeling er åben for alle ansatte og indholdet styres decentralt. 

 

Et af de nyeste tiltag er DirektionsNyt, hvor vi sætter et ekstra fokus på en stærkere intern 

kommunikation. 

 

Nye mål, indsatser og ambitioner 

 

1. Vi skal styrke direktionens budskaber i organisationen. 

2. Vi skal skabe en virksomhed, der er inddragende og står som en enhed. 

3. Vi skal sikre et højt internt informationsniveau. 

4. Vi skal øge lysten til at følge med i den interne kommunikation på Focus - her vil en 

kommende app øge tilgængeligheden af Focus. 

5. Vi skal gøre arbejdspladsens image stærkere med tanke på rekruttering og fastholdel-

se. 

  



 

Håndbog for medarbejdere 
 

... Kom godt i gang med at kommunikere 

 

Som medarbejder i Vesthimmerlands Kommune kan du i de følgende afsnit få indblik i nogle af 

dine muligheder for at kommunikere på forskellige medieplatforme. 

 

Vi har samlet den vigtigste viden til at komme godt i gang. 

 

I dag befinder vi os på Vesthimmerland.dk. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter og Youtube 

- medieplatforme, som vi gerne stiller til rådighed. 

 

Kommunikationsafdelingen sidder naturligvis også altid klar til at hjælpe og komme med spar-

ring til kommunens projekter, når det kommer til formidling af projektet internt eller eksternt. 

Kontakt Kommunikation på kommunikation@vesthimmerland.dk, hvis du har behov for hjælp 

til at få dit projekt ud over stepperne. 

 

... Og husk, at vi bliver rigtigt glade, hvis I går ind og følger os på vores sociale medier, like 

vores opslag og deler dem. Det hjælper os med at nå endnu længere ud med vores opslag :-) 
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Sociale medier 
Her kan du læse mere om, hvordan du kan gøre brug af kommunens sociale medier, og hvor-

dan du selv kan komme i gang med at være aktiv på et socialt medie i arbejdssammenhæng. 

Hvilke muligheder har jeg for at benytte kommunens sociale medier? 

 

Ønsker du at få en historie eller et projekt delt på vores sociale medier, skal du henvende dig 

til Kommunikationsafdelingen i god tid. Det giver os mulighed for at finde den bedste løsning, 

planlægge opslag, tale om muligheden for at booste og sikre et godt flow på de sociale medier. 

Ved akut behov for at dele historier nu og her, skal Kommunikation kontaktes på telefon. 

 

Hvis du har sendt en historie ind til Kommunikation, der er blevet delt på de sociale medier, 

har du ansvaret for at være opmærksom på, om der kommer spørgsmål i kommentarfeltet fra 

følgerne, som skal besvares. Såfremt der kommer spørgsmål, bedes du sende dine svar til 

Kommunikation, så vi har mulighed for at give følgeren et svar indenfor 24 timer. 

 

Jeg vil gerne oprette en side på et socialt medie, hvordan kommer jeg i gang? 

 

Før I opretter jeres egen side, bør I stille jer selv følgende spørgsmål: 

 

 Hvem er vores målgruppe? 

 Hvad er vores formål med at oprette en ny side på et socialt medie? 

 Eksisterer der allerede muligheder, som kan supplere en ny side? 

 Har vi tid og ressourcer til at opbygge og vedligeholde en ny side på et socialt medie? 

 

Det kræver tid og ressourcer at få en god side på et socialt medie med mange følgere, og hvor 

opslagene når langt ud og skaber interaktion. Derfor kan det i nogle tilfælde give mere mening 

at få opslag slået op på Vesthimmerlands Kommunes sociale medier - eksempelvis hvis der er 

tale om et midlertidigt projekt. 

 

Vær opmærksom på, at forvaltninger og afdelinger ikke kan være på Facebook. De kan - lige-

som alle andre ansatte - benytte sig af kommunens sociale medier ved at sende historierne til 

Kommunikation på kommunikation@vesthimmerland.dk. 

 

Er din institution eller dit fagområde kommet frem til, at det meningsfuldt at oprette en ny side 

vil Kommunikation gerne stå til rådighed og komme med sparring til projektet. Men I er selv 

ansvarlige for at følge kommunens retningslinjer for tilstedeværelse på sociale medier. 

Retningslinjer for sociale medier 

Har du en side på et socialt medie, er der en række retningslinjer, som skal overholdes: 

 

 Der må ikke sagsbehandles eller oplyses personoplysninger på sociale medier, da vi ik-

ke kan få en databehandleraftale med eksempelvis Facebook. 

 Der må ikke sendes eller svares på privatbeskeder, så Messenger SKAL lukkes ned. 

 Hvis folk spørger om noget på Facebook, der er ”personhenførbart”, så skal vi henvise 

til de sikre og relevante kontaktformer: fx Skoleintra eller via telefonisk kontakt. Et ek-

sempel på et spørgsmål kunne være: ”Louise har skoldkopper – må hun komme i dag-

pleje?” Her skal vi sende et generelt svar tilbage, fx: ”Hej xx. Vi har modtaget din hen-

vendelse og vil gerne bede dig om at kommunikere sikkert direkte med din dagplejer.” 

 Brug billeder og video med omtanke. Husk altid at forventningsafstemme med de per-

soner, der tages billeder eller video af. Datatilsynet slår fast, at vurderingen af om et 

billede må offentliggøres, afhænger af billedet og formålet med offentliggørelsen. Det 

hører også med til overvejelserne, om de personer, der optræder i materialet, med ri-

melighed kan føle sig krænket, udnyttet eller udstillet. Offentlige myndigheder må be-

handle billeder og film med personer, hvis det sker som led i myndighedens udførelse 

af sine opgaver, og man må som udgangspunkt gerne reklamere for eksempelvis ar-
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rangementer på skoler, biblioteker eller lignende. Der må ikke bruges billeder eller vi-

deoer, som vi ikke har rettighederne til. 

 Det anbefales at opslag, billeder og videoer slettes efter et fastsat tidsinterval - eksem-

pelvis efter en 3-årig periode. 

 Vesthimmerlands Kommune har delt dataansvar med Facebook - og kan i noget omfang 

gøres medsansvarlig for Facebooks handlinger. 

 Der må ikke oprettes grupper/workspaces – hverken lukkede, åbne eller hemmelige. 

 Videoer skal tekstes for at overholde kravene til webtilgængelighed. 

 Der skal opsættes en disclaimer for spillereglerne på siden. Spilleregler omfatter bl.a. 

tone, svartider og regler for at slette opslag, der indeholder reklamer, diskrimination, 

politisk agitation mm. 

 På alle Facebooksider skal der oplyses om Facebooks brug af cookies og linkes til deres 

cookiepolitik under ’om’-punktet. Følgende tekst skal sættes ind: 

 

Når du færdes på vores Facebookside, registrerer Facebook din færden ved hjælp af cookies. 

Det betyder bl.a., at vi kan få statistik over vores besøgende, ligesom Facebook bruger oplys-

ningerne til at målrette indhold til dig. Du kan læse mere om Facebooks cookiepolitik her: 

https//www.facebook.com/policies/cookies/ 

 

 Der skal udarbejdes et lokalt beredskab for håndtering af sager, der udvikler sig i en 

uhensigtsmæssig retning. Kontakt Kommunikation, hvis det stikker helt af. 

 Ryd op i redaktører flere gange årligt, så medarbejdere, som ikke længere varetager 

funktionen slettes. 

 Evaluér og drøft værdien af det sociale medie og det daglige arbejde med jævne mel-

lemrum. 

 Orientér nye medarbejdere om jeres praksis og eventuelle spilleregler. 

 Nedlæg siden, hvis den ikke længere er aktiv. 

 

  



 

Hjemmesider 
Kommunens fremtidige mål er at centralisere størstedelen af kommunens hjemmesider under 

én samlet webleverandør. 

Det skal mindske antallet af databehandleraftaler og sikre at myndighedernes krav, til fx web-

tilgængelighed, cookies og GDPR overholdes. Læs mere i GDPR-håndbogen på Focus eller på 

https://www.datatilsynet.dk/  eller https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/. Cen-

traliseringen skal være med til at sikre god support på alle hjemmesider i kommunen. 

 

I og med at alle hjemmesider styres i samme CMS-system (Content Management System) kan 

de webansvarlige hjælpe hinanden og vidensdele på tværs, og de kan benytte et fælles værk-

tøj til statistik og indholdskontrol. 

 

Skoler og daginstitutioner benytter AULA, og er derfor ikke omfattet af dette. Det samme gæl-

der bibliotekerne, som har deres eget hjemmeside-setup. Der kan være andre eksempler på 

hjemmesider, hvor det ligeledes ikke giver mening at samle dem under en central leverandør. 

Vi har brug for en ny hjemmeside, hvad gør vi? 

Først og fremmest bør I overveje, hvad jeres behov er. Er der kun brug for et par enkelte si-

ders information, kan I henvende jer til jeres nærmeste webansvarlig og forhøre jer om mulig-

heden for at lave nogle indholdssider på kommunens egen hjemmeside. Er der tale om en 

større mængde viden eller nogle specifikke systemer, kan det være relevant at lave jeres egen 

hjemmeside. 

 

Der er to muligheder for at lave en hjemmeside i Vesthimmerlands Kommune: I kan vælge et 

subsite eller en selvstændig kommunal hjemmeside. For at finde ud af, hvilken mulighed der 

passer bedst til jeres behov, bør I overveje følgende spørgsmål: 

 

 Hvad er formålet med hjemmesiden? 

 Hvad skal hjemmesiden kunne? Skal der f.eks. indgå et andet system, som ikke er til-

gængelig på kommunens egen hjemmeside, eller er det blot information gennem tekst 

og billeder? 

 Skal hjemmesiden skille sig ud fra kommunens egen hjemmeside? 

 Hvis jeres behov kan dækkes af de muligheder, der er på kommunens egen hjemme-

side, kan den bedste løsning være et subsite. Er der behov for andre systemer, værktø-

jer eller et helt nyt design, så kan der være behov for en selvstændig kommunal hjem-

meside. 

 

Subsite 

 

 Et subsite er en selvstændig side, som arver vesthimmerland.dks layout med mulighed 

for få ændringer som fx eget logo, egne farver og egen menu-struktur - se fx Sund-

hedscenter Vesthimmerland, som er et subsite. 

 Den hører under kommunens hjemmeside og har dermed samme CMS-system. 

 Et subsite udvikles sammen med Kommunikation, og Kommunikation har det overord-

nede ansvar for, at siden lever op til myndighedernes krav. 

 Kommunikation hjælper med undervisning og brugerstyring. 

 Produktionstiden er kort. 

 Løsningen er gratis. 

Selvstændig kommunal hjemmeside 

 

 Hjemmesiden har eget design og kan skille sig ud fra Kommunens øvrige sider. 

 Hjemmesiden skal udvikles af Kommunens centrale webleverandør. 

https://www.datatilsynet.dk/
https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/


 

 Projektejeren har ansvaret for, at hjemmesiden overholder myndighedernes krav til 

webtilgængelighed og GDPR efter oprettelse. 

 Produktionstiden er længere. 

 Individuel pris. Der skal bl.a. betales for udarbejdelse af design, opsætning af side, ho-

sting af webhotel. 

 

Kontakt Kommunikationsafdelingen, hvis du har behov for en ny hjemmeside eller hvis din 

nuværende kontrakt udløber. Vi står altid klar til at rådgive dig om mulighederne. 

 

Vær opmærksom på om dit indkøb af webløsning er omfattet af Vesthimmerlands Governance 

Model. 

  



 

Presse 
I Vesthimmerland har vi en Presseansvarlig, som har hovedansvaret for presseindsatsen i 

Vesthimmerland. Ved behov for pressearbejde, pressekontakt og koordinering af indsatser, 

skal du derfor kontakte Mike Bunde på mbuj@vesthimmerland.dk el. tlf. 2762 1989. 
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Grafisk arbejde 
For at fastholde et ensartet udtryk og optimal genkendelighed er der udarbejdet en designma-

nual, som du skal følge, når du laver grafisk arbejde. Har du brug for et andet design, skal du 

kontakte Kommunikation. 

 

Designmanualen indeholder Vesthimmerlands Kommunes retningslinjer for brug af logo, far-

ver, skrifttyper osv. Designmanualen kan findes på Focus. 

 

Har du behov for hjælp til at få udarbejdet grafisk materiale - som f.eks. brochure eller plaka-

ter - kan du kontakte Kommunikation. 

Billeder og videoer 
Vesthimmerlands Kommune har abonnement på Colourbox og Skyfish, som er billeddatabaser 

med henholdsvis tilkøbte fotos og egne fotos. Databaserne må ikke bruges til privat brug. 

Colourbox og Skyfish 

 

Alle ansatte i Vesthimmerlands Kommune har mulighed for at hente gratis billeder fra Colour-

box, eller bruge de billeder, som kommunen selv har taget, som ligger i Skyfish. 

 

Læs mere om brugen af Colourbox og Skyfish på Focus. 

  



 

Focus 
Som ansat, er Focus din direkte kanal til at kommunikere og videndele med kolleger og internt 

i organisationen. På vores intranet kan du dele opslag gennem nyheder på startsiden og ind-

holdssider, ligesom det er muligt at oprette og tilmelde sig samarbejdsrum, hvor du kan skabe 

et online forum for sparring med andre ansatte. 

 

Alle ansatte kan oprette og tilmelde sig samarbejdsrum på tværs af afdelinger og forvaltnin-

ger. Det er dog muligt at lave et lukket eller skjult samarbejdsrum, hvis indholdet af samar-

bejdsrummet ikke skal være tilgængeligt for alle ansatte. Der må ikke behandles følsomme 

personoplysninger på Focus. 

 

Når du deler viden og informationer på Focus, er du selv ansvarlig for, at oplysningerne du 

videredeler er korrekte, opdaterede og brugbare. Derfor opfordrer vi til, at du jævnligt kigger 

dit indhold igennem, opdaterer og holder ajourført. 

 

Har du brug for hjælp til Focus, er du velkommen til at kontakte Kommunikation på kommuni-

kation@vesthimmerland.dk.  
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