HJÆLP TIL KOMMUNIKATION
I Kommunikation hjælper vi med rådgivning, planlægning
og eksekvering af kommunikationsindsatser.
Kontakt os, hvis du har brug for sparring, hjælp
og rådgivning om en kommunikationsindsats.
På Kjukken kan du læse mere og finde gode råd
og værktøjer til din kommunikationsindsats.
Læs mere på koege.dk/kommunikationsstrategi
Martin Håkan/GoverGanda.dk

Vi kommunikerer i alt,
hvad vi gør.

PÅ FORKANT MED FREMTIDEN

VI KOMMUNIKERER
I ALT, HVAD VI GØR

KØGE KOMMUNES KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2017-2021

FEM PRINCIPPER
FOR GOD KOMMUNIKATION

KORT FORTALT
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Køge Kommune er en arbejdsplads, der hver dag bliver mødt med spørgsmål og forventninger fra medarbejdere, borgere og erhvervsliv. Alle har
de en forventning om en professionel og imødekommende betjening i det
personlige, skriftlige eller digitale møde. Her spiller kommunikation en
central rolle. Det skal vi som organisation være skarpe på, og uanset om
du er leder eller medarbejder, så er din måde at kommunikere på med til
at bestemme, hvordan Køge Kommune opleves.

Vi skal kommunikere, så vi når alle, og så vi styrker forståelsen, integrationen
og sammenhængskraften i kommunen. Som regionalt kraftcenter har
Køge Kommune her en rolle, der rækker langt ud over kommunegrænsen.
I denne publikation kan du læse mere om Køge Kommunes
kommunikationsstrategi 2017-2021.
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Vi kommunikerer klart og målrettet
Vi skræddersyr vores kommunikation til målgruppen og kommunikerer,
så det kan forstås både på skrift, i tale og i billeder.
Vi lytter og involverer
Vi ser kommunikation som en samtale mellem ligeværdige parter. Vi tager andres
synspunkter alvorligt – også når de ser anderledes på tingene. Vi yder god service
og lægger os i selen for at guide folk videre til løsninger og klare svar.
Vi fortæller, hvad vi gør og hvorfor
Vi fortæller proaktivt om, hvordan vi bidrager til områdets udvikling, om vores
resultater og udfordringer. Derigennem er vi med til at øge kendskabet til kommunen, øge forståelsen for vores rolle i samfundet og de politiske beslutninger.
Vi sætter barren højt
Vi stiller store krav til os selv og vores kommunikation. Vi kommunikerer, hvor folk
er, vi tør være kreative i vores udtryk og bruger tidssvarende medier og kanaler.
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Udvikling & ansvar sætter fokus på sammenhængen
mellem de økonomiske rammevilkår og udviklingen, og
hjælper med at forklare, hvor Køge Kommune er på vej hen
– både til eksterne målgrupper og til kommunens borgere,
virksomheder og medarbejdere.
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Nærhed & indflydelse handler om at favne de nye
kommunikationsmuligheder, vi har i kraft af digitalisering
og nye dialogværktøjer. Vi skal sikre, at de nye kommunikationsformer opleves som et aktiv for borgere og virksomheder,
skaber øget nærhed, forkorter afstanden mellem kommunen
og borgerne, mellem land og by og gør det nemmere at være
i dialog med kommunen.
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Arbejdsplads i udvikling handler om den interne kommunikation og rekruttering. Kommunens ledelsesprincipper og
personalepolitiske grundlag skal spille sammen og sikre, at
intern kommunikation bliver et aktiv for kommunen, både i
det daglige arbejde og i kampen om fremtidens medarbejdere.
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For at leve op til forventningerne, skal vores kommunikation give mening.
Vi er en kommune under forandring, og vi bestræber os hele tiden på at
være på forkant med udviklingen og skabe de bedste løsninger for borgerne.
Det skal afspejle sig i vores kommunikation.
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Vi kommunikerer som én organisation
Vi samarbejder, koordinerer og deler viden på tværs af vores
arbejdsområder og har en fælles grafisk identitet indadtil og udadtil.

STRATEGIENS TRE
FOKUSOMRÅDER

