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KOMMUNIKATION

Forord
Kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune er kort og klar.
Vi skriver kort. Vi formulerer os klart. Vi gør det i letforståeligt sprog. Vi bruger
vores sunde fornuft.
Kommunikationspolitikkens udgangspunkt er kommunens værdigrundlag.

• Borgeren i centrum
• Helhed i opgaveløsningen
• Læring og udvikling
• Trivsel

Derfor er det et fælles ansvar at vores kommunikation lever op til værdigrundlaget.

Bo Hansen
borgmester, Svendborg
Februar 2018
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Målsætning
Kommunikationspolitikken i Svendborg
Kommune skal understøtte kommunens
vision og værdier
•D
 en skal være rammen for, hvordan vi
kommunikerer.
•M
 ålet er, at borgerne og brugerne
er velinformerede.
•D
 en skal være en del af dialogen med
borgerne og brugerne.
•D
 en skal være en naturlig del af dagligdagen hos hver enkelt medarbejder.

Sprog
Vi skriver og taler i et enkelt, letforståeligt og moderne sprog.
Vi skriver kort og klart.
Vi bruger som udgangspunkt tiltaleformen du i vores
kommunikation med borgerne og virksomhederne.
Vi sørger for at budskaberne i den skriftlige kommunikation
prioriteres i en logisk rækkefølge for borgerne.
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Ansvaret
Kommunikationspolitikken gælder for
alle ansatte i Svendborg Kommune.
Kommunikation og information er en
naturlig del af enhver opgave på alle
arbejdspladser i Svendborg Kommune.
Direktionen og den enkelte leder har
ansvaret for at kommunikationspolitikken bliver fulgt i dagligdagen.
Enhver leder har pligt til at udtale sig
inden for sit eget område.
Det gælder både i forhold til borgeren, brugeren, samarbejdspartnere og
pressen.
Enhver medarbejder har ret til at udtale
sig inden for sit eget område.
Det gælder både i forhold til borgerne,
brugerne, samarbejdspartnere og
pressen.
Kommunikationsafdelingen rådgiver
og vejleder om kommunikation og
information.
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Hvordan gør vi
Svendborg Kommunes kommunikationspolitik bygger på
en række principper for kommunikation, der underbygger
kommunens vision og de fire grundlæggende værdier.
1. God intern kommunikation og information er en forudsætning
for god ekstern information og kommunikation.
Information, kommunikation og vidensdeling er nøgleord i Svendborg
Kommune. Medarbejdere og ledelsen har i fællesskab ansvar for at
søge information. Kommunikationen sker med udgangspunkt i, at kunne
yde den mest kvalificerede service til borgerne.
Ledelsen skal sørge for at skabe rammerne for god kommunikation, så
enhver medarbejder kan yde god kommunikation og information.

2. Kommunikation og information er en naturlig del af enhver beslutning
Alle ledere og medarbejdere har ansvar for at tænke information ind i
dagligdagen. Hvem skal have information om hvad, hvordan og hvornår?
Budskabet skal være præcist og målrettet. Kort og klart. Både i form,
forståelse, indhold samt tidspunktet, hvor det skal afleveres. Information er kun noget værd, hvis den kan forstås og anvendes af brugeren
og borgeren. Troværdig kommunikation kræver, at der er sammenhæng
mellem ord og handlinger.
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3. Svendborg Kommunes kommunikation og
information følger en fælles designlinje.
Al information og kommunikation skal være med til at styrke
kommunens profil udadtil og skabe fælles identitet indadtil.
Den skal tage udgangspunkt i designguiden. Den skal også gøre
det let for borgerne og brugerne at orientere sig.

4. Kommunikation er dialog med brugerne og borgerne
I dialogen med brugerne og borgerne, skal de have en klar og præcis
information om, hvilke rettigheder og muligheder de har for at få
indflydelse.

KOMMUNIKATION

Indsatsområder
Vi arbejder med tre niveauer på
kommunikationsområdet.
• I ntern kommunikation og information samt
ekstern kommunikation og information
• Presse, sprog og design
•D
 igital kommunikation, sociale medier
og hjemmesider og intranet
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Generelt for kommunikationspolitikken i
Svendborg Kommune gælder:
• At det er ledelsens ansvar at skabe rammerne for god kommunikation og information. Den enkelte medarbejder har ansvaret
for at kommunikation og information er en
naturlig del af de daglige opgaver.
• At god kommunikation og information
kræver tid og penge.
• At kommunikation og information skal
planlægges, så den kan praktiseres og være
i overensstemmelse med kommunens vision
og mål.
• At ansvaret for kommunikation og information ligger decentralt i de enkelte direktørområder, afdelinger og institutioner.
Kommunikationsafdelingen fungerer som
rådgiver og står til rådighed i det omfang,
det er nødvendigt.
• At erfaringer – både gode og dårlige –
medinformation og kommunikation deles
med kolleger, så alle kan lære af hinanden.
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Intern kommunikation
og information
Både ledelsen og medarbejderne har ansvaret for at den interne
information og kommunikation fungerer. På den måde kan medarbejderne fungere som ambassadører for Svendborg Kommune.
Intranettet fungerer som den interne informationskanal, hvor
den enkelte medarbejder har pligt til at holde sig informeret.
Information
Borgerne og brugerne skal opleve Svendborg Kommune som
en åben kommune med en troværdig og klar kommunikation
og information. Udgangspunktet for information og kommunikation
med borgerne er, at den tager udgangspunkt i deres situation. Det
betyder, at den målrettes til behovet for den enkelte borger og
bruger behov. Den skal være præcis og letforståelig.
Samarbejde med pressen
Medierne skal opleve Svendborg Kommune som en åben, troværdig
og professionel samarbejdspartner. Det gælder både i forhold til de
positive og de negative historier.
Svendborg Kommune skal optræde offensivt i forhold til medierne.
Det betyder, at Svendborg Kommune som udgangspunkt vil
kommentere på sager i medierne – men i respekt for lovgivningen
og den enkelte borger.
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Vi svarer hurtigt og som
udgangspunkt på alle relevante
spørgsmål. Dialogen sker på
modtagerens præmisser i en
venlig, respektfuld, åben og
imødekommende tone.

Svendborg Kommune vil levere
de gode og positive historier
Alle medarbejdere er ansvarlige for at
være opmærksomme på de gode historier.
Medarbejderne har samtidig ansvar for at
formidle dem videre til medierne. Kommunikationsafdelingen kan være behjælpelig
med råd og vejledning.
Digital kommunikation - selvbetjening
Svendborg Kommune er en digital
kommune, som ønsker at styrke den
digitale kommune med borgerne og
virksomhederne.
Derfor er udgangspunktet, at al kommunikation er digitalt. De digitale
muligheder skal udnyttes, hvor det skaber
værdi for borgerene, virksomhederne og
hvor Svendborg Kommune kan effektiviserer arbejdsgange og minimere forbruget
af ressorurcer..
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Markedsføring/Branding
Svendborg Kommunes markedsføring har som mål at gøre området kendt
som attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Samtidig skal markedsføringen være med til at gøre Svendborg Kommune tiltrækkende som
arbejdsplads for både nuværende og kommende medarbejdere.

Design
Al skriftlig kommunikation i Svendborg Kommune tager udgangspunkt
i designguiden. Det gælder kommunikation både i trykte medier og
digitale medier. Designguiden kan findes på intranettet.
Grafisk Afdeling er hovedansvarlig for at alt skriftligt materiale
både i trykt og elektronisk form overholder designguiden.
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Den enkelte medarbejder har også ansvar for at skriftligt materiale
overholder designguiden.

