
Kommunikationsplan 2013 

1: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, 

administrative enheder og stednavne 

 

BAGGRUND 

Med vedtagelsen af initiativet skifter kommunikationsindsatsen det næste 

år hovedfokus: Fra at argumentere for initiativets rationaler til at forklare 

implementeringsprocessen og ændringernes betydning for aktører, 

brugere og andre interessenter.  

 

HOVEDMÅLGRUPPER 

1. Adressemyndigheden i kommunerne– fra praktikere til teknisk 

direktør-niveau 

2. Adressebrugerne, dvs. de forretningsansvarlige for at 

udvikle/ombygge it-systemer til de nye muligheder. 

3. Udviklerne – dvs. de it-ansvarlige i hhv. det offentlige, i private 

virksomheder og i konsulentbranchen. 

 

FEM HOVEDSPOR I KOMMUNIKATIONEN 

 

1. Ajourføring af eksisterende informationsmateriale 

Der er fortsat efterspørgsel efter en kort og letlæst forklaring af 

initiativets hovedlinjer. Det gør det oplagt hurtigt at opdatere hæftet Brug 

adresserne bedre med nye faktuelle oplysninger om den vedtagne 

delaftale.  

 

2. Implementeringshæfte 

Der udarbejdes en ny publikation, der over for de tre hovedmålgrupper 

kort genfortæller hovedrationalet og grundelementerne i projektet og 

supplerer det med en grundig gennemgang af den videre proces og den 

konkrete implementering.  

 

Formålene med en sådan publikation er: 

 At helt nye modtagere i målgruppen bliver opmærksomme på projektet 

og dets rationaler 

 At modtagere, der allerede har hørt om projektet, får vigtig ny 

information om det videre forløb og deres egen rolle i det 

 At aktivt involverede i projektet får en aktuel status over projektet og 

blive ledt videre til mere detaljeret information (på web, nyhedsbrev 

e.l.) 

 At samle grundfortællingen om projektet i en form, som andre parter i 

projektet kan bygge videre på i deres kommunikation.  

Timing: Produceres, så snart implementeringsplanen ligger klar. 

 

3. Projekthjemmeside 

En projekthjemmeside for initiativet skal opfylde to formål: 

 At give direkte involverede og andre aktivt interesserede adgang til alle 

projektets centrale dokumenter på en let og overskuelig måde. 

 At give mulighed for løbende at præsentere projektet og dets fremdrift 

for en bredere kreds af interesserede i målgrupperne – bl.a. i samspil 

med nyhedsmails.  



 

Projekthjemmesiden integreres med adresseinfo.dk.  

Timing: Forberedelsen af hjemmesiden indledes primo 2013. Den lanceres 

så hurtigt som muligt – og senest samtidig med implementeringshæftet, 

hvorfra der skal kunne linkes til den. 

 

4. Løbende nyhedsmails 

Der er brug for en push-kanal, hvor vigtige nyheder i projektet kan 

formidles til målgrupperne – dels direkte til individuelle modtagere, dels til 

gatekeepere i de relevante organisationer, der kan distribuere dem videre. 

 

Nyhedsmailen kan eventuelt segmenteres i to eller flere temaer og 

målgrupper, så det fx er muligt for hhv. adressemyndigheden og it-

udviklerne at abonnere på netop den type nyheder, de er interesserede i. 

En række nyheder vil dog kunne genbruges til alle segmenter. 

 

Nyhedsmailen bør være kort og overskuelig i sin form – med link til 

grundigere information på projekthjemmesiden. 

 

Der skal på forskellig vis opbygges en modtagerkreds – fx via: 

 Styregruppens indmelding af gatekeepere og/eller mailadresse-lister 

 Tilmeldingsfunktion på projekthjemmesiden 

 Orientering om muligheden i det trykte informationsmateriale 

 Banner/omtale på relevante hjemmesider 

 Mailfooter på udgående mails fra projektgruppen 

Timing: Opbygningen af modtagerkredsen kan indledes primo 2013, 

nyhedsbrevene bør afvente etableringen af projekthjemmesiden. 

 

5. Artikler i relevante (fag)medier 

For at udbrede kendskabet til initiativet til kredse i målgrupperne, der ikke 

automatisk eksponeres for de øvrige hovedspor, skal det identificeres 

hvilke eksisterende mediekanaler det er muligt at koble sig på. Det gælder 

både trykte medier som fx fag- og branchemagasiner og elektroniske 

nyhedsbreve mv. 

 

Disse medier kan efter behov forsynes med eksisterende nyheder fra de 

andre platforme og/eller skræddersyet information, artikelforslag mv. 

 

Sekretariatet etablerer en liste med relevante medier. Styregruppen 

opfordres til at indmelde relevante medier til formålet.  

Timing: Iværksættes ad hoc – dog tidligst når projekthjemmesiden er 

etableret. 

 

 


