


Rødovre Kommunes kommunikationsveje
Et vigtigt element i en velfungerende kommunikation er, at de involverede parter får den infor-
mation, de har brug for i en form, der giver mening, og at der er mulighed for at give og modtage 
feedback. Det kræver en god kommunikationsstruktur, så budskabet kommer ud til modtagerne 
ad den rette kommunikationsvej, som løber fra afsender til modtager. Man skal vælge den kommu-
nikationsvej, der skaber den største værdi for modtageren og for afsenderen. 

For eksempel vil et direktionsreferat ikke nødvendigvis give mening for medarbejderne, hvis det 
bliver udsendt direkte i ubearbejdet form. Dels er det kortfattet og dels vil man måske mangle 
eventuelle bilag. Det kan være svært at gennemskue, hvad det betyder, at ”de decentralt opspa-
rede midler fastfryses i indeværende år”, hvorimod det vil give meget mere mening for medar-
bejderne i en børnehave at få at vide, at der ikke vil blive råd til en ny legeplads før næste år, fordi 
man ikke må bruge de opsparede midler i indeværende år. Der er derfor brug for, at der bliver 
foretaget nogle stop på kommunikationsvejen. I tilfældet med direktionsreferatet vil det betyde, at 
referatet bliver bearbejdet undervejs, typisk af en leder, så referatets indhold får konkret betyd-
ning og relevans for den enkelte medarbejder.

Når du kommunikerer, skal du derfor være opmærksom på hvilken kommunikationsvej, der egner 
sig bedst til den information, du skal kommunikere ud. Der er to valgmuligheder:

Den direkte kommunikationsvej1. 

Den bearbejdede kommunikationsvej2. 

Den direkte kommunikationsvej
Man bruger den direkte kommunikationsvej, når man kommunikerer direkte til alle sine modtage-
re, uden at kommunikationen kommer igennem andre led. Den direkte kommunikation egner sig 
til information, hvor alle modtagergrupper kan forventes at forstå informationen i sin oprindelige 
form. Der skal altså være tale om information, der ikke kræver en videre bearbejdning/tilpasning 
for at kunne forstås af modtagerne, og som umiddelbart giver mening for modtagerne. 



Den direkte kommunikationsvej har sine begrænsninger. Det gælder særligt hvad angår feedback, 
som kan være vanskelig at håndtere, hvis man kommunikerer ud til mange, især hvis man ikke sør-
ger for at systematisere indsamlingen af feedback. Frem for at opfordre alle modtagere til at give 
feedback pr. mail eller telefon, kan man her udsende spørgeskemaer og på den måde få feedback i 
en systematiseret og overskuelig form.

Når man kommunikerer direkte, bør man gøre sig overvejelser om hvilken – om nogen feedback 
man forventer. Forventer og ønsker man feedback og dialog bør man ofte vælge den bearbejdede 
kommunikationsvej. Både for at skabe overblik og systematik men i lige så høj grad for at sikre, at 
man modtager en samlet feedback fra de forskellige enheder i organisationen. 

Eksempel:
En direkte mail vil egne sig glimrende til at oplyse en forældregruppe om ’husketing’ til en kom-
mende skovtur for børnehaven. Det kunne være oplysninger om, at børnene skal på tur fredag og 
de i den forbindelse skal huske at give dem gummistøvler og regntøj med, i tilfælde af dårligt vejr. 

Informationen er enkel og giver mening for alle modtagere, og der er ikke behov for nogen feed-
back.

Det samme gælder information om lodtrækning til Rødovre Kommunes feriehuse eller invitation 
til årets budgetorientering. Her vil informationen også egne sig til at blive sendt direkte til alle 
medarbejdere. Informationen er enkel og det fremgår klart, hvad du skal gøre for enten at komme 
i betragtning til at vinde retten til en uges ferie i et af Rødovre Kommunes feriehuse eller for at 
tilmelde dig til årets budgetorientering.



Model 1: Den direkte kommunikationsvej
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Den bearbejdede kommunikationsvej
Ofte vil information i sin rå form kun give mening for de direkte involverede parter. Hvis infor-
mationen skal ud til en større modtagerskare, bør man benytte ”den bearbejdede kommunika-
tionsvej”, som indebærer, at afsenderen af kommunikation bruger et eller flere mellemled til at 
formidle budskabet ud til alle modtagere. Undervejs gennem de forskellige led kan informationen 
blive bearbejdet og ”tygget på”, så den bliver konkret og giver bedre mening for modtagerne.

Feedback kan også blive indsamlet og struktureret på en overskuelig og systematisk måde gennem 
leddene, så afsenderen får en samlet feedback, eventuelt fra udvalgte personer, der repræsenterer 
større enheder.



Eksempel:
Det vil ofte give god mening at bearbejde et referat, før det når ud til alle modtagere.  For det 
første vil det langt fra være hele referatet, der er relevant for modtagerne at læse. For det andet 
vil der ofte være behov for at uddybe og forklare teksten, så den giver mening og relevans for den 
enkelte. Samtidig giver den bearbejdede kommunikationsvej gode muligheder for en struktureret 
feedback gennem de enkelte led tilbage til afsenderen. Et direktionsnotat kan for eksempel drøf-
tes på medarbejderniveau hvorefter afdelingslederen giver en samlet feedback til direktøren, som 
samler alle sine afdelingslederes tilbagemeldinger til en samlet feedback til direktionen.

Model 2: Den bearbejdede kommunikationsvej
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Eksterne kommunikationskanaler
Når vi skal kommunikere med kommunens borgere, brugere og andre, foregår det på andre præ-
misser, end når vi kommunikerer internt. Når vi kommunikerer udad, er vi repræsentanter for 
hele kommunen, og kommunikationen skal derfor foregå mere formaliseret, for eksempel er det 
vigtig:

at kend1. e til lovgivning, regler og procedurer omkring følsomme og fortrolige oplysninger

at kende til lovgivning, regler og procedurer for sikker kommunikation2. 

at bruge Skriveguiden3. 

at følge Designmanualen4. 

at bruge de brevskabeloner, som er tilgængelige i Word og Cirius5. 

Hjemmesiden Rk.dk
Via Rødovre Kommunes hjemmeside kan borgere og andre besøge kommunen ”hjemme i stuen”. 
Eftersom den besøgende færdes på hjemmesiden på egen hånd, er det vigtigt at det er nemt at 
finde rundt på siden, og at de informationer, som gæsten har brug for, ligger der i opdateret form, 
og er til at forstå for brugerne. Det er lige så vigtigt, at der ikke ligger overflødig information.

Hjemmesiden skal indeholde relevant information om kommunen til borgere, virksomheder og 
andre interesserede, både fra den administrative kommune og den politiske kommune.

Presse
Kontakt med pressen sker enten ved at sende en presseorientering, en pressemeddelelse eller 
ved at tage direkte personlig kontakt til redaktionen eller til en journalist, der dækker det pågæl-
dende fagområde. I Rødovre Kommune sker det som hovedregel udelukkende gennem kommu-
nikationsenheden, Kommunikation og Organisation. De medier som bliver kontaktet vælges med 
henblik på den konkrete sag. Listen over de medier vi oftest samarbejder med, ser således ud:



Dagblade
Berlingske Tidende, Politiken, JyllandsPosten, BT, Ekstrabladet, MetroXpress, Urban, Nyhedsavisen, 
Børsen, Erhvervsbladet, Information, Kristeligt Dagblad etc.

Lokale- og regionale ugeaviser
Rødovre Lokal Nyt, VESTegnen, Søndagsavisen etc.

Fagblade
Danske Kommuner, Bladet Kommunen, Bladet Stat-region-kommune, Folkeskolen, Børn & Unge, 
DJØF-bladet, FOA-bladet, Ingeniøren etc.

Elektroniske medier
DR, DR-Københavns Radio, TV2, TV2 Lorry, TV2 News, Radio Rødovre, Rødovre Kanalen etc.

On-line medier
DR-online nyheder, TV2 online, Danske Kommuner online, Nyhedsbasen, DK-nyt etc.

Pressebureauer
Ritzau, Nyhedsbureauet DNY.

E-mail
Ofte fungerer en e-mail som en blanding mellem et brev og en hurtig telefonsamtale. E-mails er 
mere uformelle end breve fra det offentlige normalt er, og kunsten er, at finde den rette balance 
mellem det formelle og det uformelle. Skriftlig kommunikation er let at misforstå, derfor skal man 
passe på, at tonen ikke bliver for uformel. Ofte vil en e-mail bestå af en lidt uformel e-mail og et 
formelt vedhæftet bilag, 



Sikker e-post
Alle offentlige myndigheder skal kunne modtage og sende sikker e-post - altså digitalt signeret og 
krypteret e-post, og alle dokumenter, der udveksles mellem offentlige myndigheder, skal kunne ud-
veksles som sikker e-post, medmindre:

lovgivningen stiller særlige krav, for eksempel om at underskrifter på papir er en forudsæt-•	
ning for gyldighed. 

dokumenterne ikke findes i digital form hos afsenderen, for eksempel kopier af papirbreve •	
fra borgere eller andre myndigheder.

Alle e-mails med følsomme og fortrolige oplysninger (se Bilag I) skal sendes som sikker e-post, 
dvs. krypteret og signeret! 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Husk!

Du må aldrig skrive følsomme eller fortrolige oplysninger emnefeltet, 
for det kan ikke krypteres! 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Interne kommunikationskanaler
God intern kommunikation er en forudsætning for en velfungerende arbejdsplads. I Rødovre 
Kommune handler god intern kommunikation blandt andet om at:

bruge de bedst egnede kommunikationskanaler•	

overveje hvilke informationer der skal kommunikeres ud•	

tage ansvar for at modtage info•	 rmation

Brug de bedst egnede kommunikationskanaler
Hvis den interne kommunikation skal fungere godt, skal man sikre, at alle medarbejdere modtager 
den information, de har brug for i deres arbejde, og at de har mulighed for at give feedback på 
denne. Derfor skal man bruge de bedst egnede kommunikationskanaler.





Elektroniske kommunikationskanaler
Fordelen ved at kommunikere elektronisk er, at det er nemt at kommunikere til mange, og at det 
er den enkelte medarbejders ansvar at holde sig ajour, det vil sige læse sin mail, tjekke sin kalender 
og kigge forbi intranettet med jævne mellemrum. 

Elektronisk kommunikation forudsætter, at alle i målgruppen har adgang til pc, eller at man sørger 
for at få kommunikationen ud til resten på anden vis.

E-mail egner sig til hurtige meddelelser
Se•	 rvicemeddelelser, for eksempel at vinduespudseren kommer eller at der bliver lukket 
for vandet

Personlig kommunikation som også kunne være foregået over telefonen•	

Orientering om opslag på intranettet•	

Lotus Notes kalender skal bruges til mødeindkaldelser
Mødedeltagerne kan be- eller afkræfte deres deltagelse med ganske få klik•	

Mødet bliver automatisk lagt ind i deres kalender•	

Du får et hurtigt overblik over, hvem der kan deltage•	

Det er nemt at sende meddelelse om eventuelle ændringer ud•	

Vær også opmærksom på ikke at skrive følsomme oplysninger i din elektroniske kalender, •	
som mange har adgang til at læse. Skriv heller ikke følsomme oplysninger i kommentarfel-
tet, som også kan læses af andre.

Cirius, kommunens ESDH-system, skal bruges til:
Udveksling af sagsrelaterede dokumenter

Håndtering og journalisering af sagsrelateret ind- og udgående post•	



Intranettet er velegnet til generel information til mange
Beslutninger, der vedrører alle medarbejdere med adgang til nettet•	

Statusudmeldinger på større projekter•	

Ændringer der vedrører mange medarbejdere•	

Referater fra møder i direktionen og MED m.v.•	

Komposten bruges til opslag, der har interesse for alle medarbejdere•	

LEDERnettet indeholder kommunens administrative grundlag •	

Skriv til webredaktør, hvis du gerne vil have lagt noget på intranettet. Husk i den forbindelse, at 
hver forvaltning er ansvarlig for at den information, de lægger på intranettet skal være opdateret.

Ikke-elektroniske kommunikationskanaler
Det er ikke al kommunikation, der egner sig til de upersonlige elektroniske kanaler, og det er ikke 
alle medarbejdere, der har adgang til pc i det daglige arbejde. Det skal du overveje, når du skal 
have noget kommunikeret ud. Måske bør du bruge nogle af de ikke-elektroniske kommunikations-
kanaler, der er til rådighed, evt. som supplement til elektronisk kommunikation.

Møder kan afholdes i mange former, korte eller lange, med åben eller lukket dør, med mange el-
ler få deltagere:

Møder mellem leder og medarbejder•	

Afdelingsmøder•	

Info-møder•	

Dialogmøder•	

MED-møderne kan bidrage til formidling•	  af information i henhold til MED-aftalen vha. refe-
rater og tilbagemelding fra møderne

Kig i Mødeguiden og få inspiration til ”det gode møde”.



Andre kommunikationskanaler
Opslagstavler•	

Medarbejderbladet ”Den Røde Tråd” (kontakt Jens Kromann, lok. 7114)•	

Nyhedsbreve•	

Hvilke informationer skal kommunikeres ud?
God intern kommunikation indebærer blandt andet, at alle medarbejdere får den information, de 
har brug for, for at kunne udføre deres arbejde ordentligt. 

Præcis hvilke informationer, der skal kommunkeres ud, er en skønssag, men som leder bør man 
for eksempel kommunikere politiske og administrative beslutninger ud, når det har betydning for 
medarbejdernes arbejde og trivsel. Ledelsen har ansvar for, at budskabet bliver kommunikeret ud 
på en måde, så det bliver forstået af alle berørte medarbejdere. 

Tag ansvar for at modtage information
Alle er ansvarlige for kommunikation, forstået på den måde, at alle har et ansvar for at kommuni-
kere vigtig information ud, og alle har et ansvar for at holde sig orienteret.

Som afsender har du ansvar for at få kommunikationen ud til alle målgrupper via de bedst egnede 
kommunikationskanaler. Hvis du ved, en del af din målgruppe ikke har pc-adgang, er du nødt til 
også at bruge ikke-elektroniske kommunikationskanaler.   

Som modtager er du selv ansvarlig for at holde dig orienteret om relevant information via de ka-
naler, du har adgang til, for eksempel din indbakke, intranettet, Den Røde Tråd og opslagstavler. 
Du kan altså ikke undskylde dig med, at du ikke har set et opslag på forsiden af Komposten, hvis 
du i øvrigt har pc adgang i dit daglige arbejde.



Lederansvar Medarbejderansvar

Direktionen, forvaltningschefer, 
chefgruppen og den enkelte leder

Medarbejdere -
Projektledere og projektdeltagere

Skal skabe rammerne for god •	
intern kommunikation

Sk•	 al tænke kommunikation ind 
i det daglige arbejde

S•	 kal vurdere kommunikations-
behovet. i forbindelse med for-
andringsprocesser

Skal i•	 nddrage relevante medar-
bejdere i beslutningsprocesser

Skal•	  kommunikere beslutninger 
videre til de berørte medarbej-
dere

Alle medarbejdere skal holde •	
sig ajour og videreformidle re-
levant viden til kolleger

A•	 lle medarbejdere skal tænke 
kommunikation ind i det dag-
lige arbejde

Pro•	 jektledere har ansvar for 
kommunikationen overfor alle 
involverede medarbejdere

Pr•	 ojektdeltagere har komun-
kationsansvar overfor sin for-
valtning



Links
Om sikker e-post og eDag2
På http://modernisering.dk/da/projekter/edag2/ kan du læse meget om eDag2.

Om følsomme og fortrolige oplysninger og dokumentationspligt
w• ww.datatilsynet.dk

Datasikkerhed i borgerservicecentre - regler og praksis, pjece: • http://www.datatilsynet.
dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Publikationer/Datasikkerhed_i_borgerser-
vicecentre.pdf

Personregisterloven, pjece: • http://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumen-
ter/Persondatalovspjece/Persondatalovspjece.pdf

Forvaltningsloven: • https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59473



Bilag I: Eksempler på følsomme og fortrolige oplysninger 
Fortrolige oplysninger er for eksempel:

CPR-numre •	

Racemæssig eller etnisk baggrund •	

Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning •	

Fagforeningsmæssige tilhørsforhold •	

Helbredsforhold •	

Seksuelle forhold •	

Strafbare forhold •	

Væsentlige sociale problemer, f.eks. langvarig arbejdsløshed •	

Andre rent private forhold, f.eks. •	

Interne familieforhold og -stridigheder • 

Selvmord og selvmordsforsøg • 

Ulykkestilfælde • 

Bortvisning af medarbejdere • 

Personlighedstest• 




