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Forberedelse af kommunikationsplan for delprogram 2 

Oplæg til møde i Projektforum 3. april 2013 

 

Kommunikationsplanen udarbejdes i følgende tre trin: 

1. Identifikation af de vigtigste målgrupper og formålet med 

kommunikation til hver af disse. 

2. Identifikation af mulige veje til at opfylde hvert enkelt formål. 

3. Opstilling og prioritering af relevante kommunikationsaktiviteter.  

 

Dette oplæg og mødet den 3. april angår det første punkt. Herefter vil 

sekretariatet indhente de nødvendige informationer til punkt 2 og 

fremlægge forslag til en samlet plan for kommunikationsindsatsen. 

 

I det følgende bruges ”adressedata” synonymt med ”grunddata om 

adresser, administrative inddelinger og stednavne”. Projektforum skal 

være opmærksom på, om der er særlige målgrupper og formål, der 

knytter sig til de to sidstnævnte områder. 

 

Relevante målgrupper for den eksterne kommunikation 

Kommunikationsindsatsen bør rettes mod eksterne grupper, som det er 

kritisk for programmets succes at påvirke via massekommunikation.  

Dette udgrænser: 

• Programmets medvirkende og deres organisatoriske baglande – der 

holdes løbende orienteret via programmets interne kommunikation. 

• Direkte berørte parter, der kan og skal orienteres målrettet og 

individuelt (Øvrige interessenter i Programstyringsdokumentet) 

• Parter, der nok berøres af programmet, men som det ikke er afgørende 

at påvirke med kommunikation.  

 

Det fører til følgende syv hovedmålgrupper – med hovedbegrundelsen for 

deres betydning tilføjet: 

 

1. DE KOMMUNALE ADRESSEMYNDIGHEDER 

– fordi de skal bidrage aktivt til at få implementeringen til at lykkes 

 

2. ALLE OFFENTLIGE MYNDIGEDER, DER BRUGER ADRESSEDATA 

– fordi de skal indrette deres it-systemer og forvaltning efter de nye 

muligheder.  

 

3. SYSTEMUDVIKLERE  

– fordi de skal kende og anvende de muligheder, når de udvikler nye it-

løsninger til både offentlige og private kunder. 

 

4. PRIVATE UDBYDERE AF ADRESSEDATABASEREDE SERVICES 

– fordi både eksisterende og nye virksomheder skal kende de forbedrede 

muligheder for at anvende geo-/adressedata til innovative, kommercielle 

formål. 
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5. SÆRLIGE PRIVATE STORFORBRUGERE AF ADRESSEDATA 

– fordi de har ekstraordinære behov for at kunne indtænke forbedrede 

adressedata i deres forretningsudvikling (inden for fx ejendomshandel, 

logistik e.l.) 

 

6. VIRKSOMHEDER, INSTITUTIONER MV., DER ÆNDRER 

”ADRESSESTATUS”– fordi de skal medvirke konstruktivt ved 

suppleringen af adressebestanden (hospitaler, virksomheder, kolonihaver 

mv.)  

 

7. ALMINDELIGE VIRKSOMHEDER, ORGANISATIONER (OG 

BORGERE) 

– fordi de kan gøre deres hverdag nemmere ved at bruge bedre og 

smartere adressedata – og herigennem give programmet en større og 

bredere legitimitet. 

 

Har vi glemt nogen vigtige – eller er der delmålgrupper, der har så særlige 

behov, at de fortjener at blive ”ophøjet” til selvstændige målgrupper 

 

Karakteristik af de enkelte målgrupper  

For hver målgruppe er der behov for at få klarlagt følgende spørgsmål: 

1. Hvem hører konkret til i målgruppen? Hvilket niveau hos de enkelte 

aktører, skal kommunikationen rettes til?  

2. Hvilke hovedbudskaber og konkrete informationer er det særligt 

vigtigt, at målgruppen får?  

3. Har målgruppen en bekymring eller skepsis over for programmets 

aktiviteter? Hvilke argumenter er egnede til at imødegå dette? 

4. Hvornår i processen har målgruppen særlig brug for information? 

Initialt / løbende / på bestemte tidspunkter? 

5. Hvilke eksisterende kommunikationskanaler til målgruppen har vi 

adgang til? Hvilke er vi nødt til selv at etablere? 

 

Vælg inden mødet gerne de målgrupper, I kender bedst, og overvej disse 

spørgsmål. I forlængelse af mødet vil vi bede jer om uddybende 

oplysninger på de områder, der ikke er tilstrækkeligt belyst.  

 

Mulige kanaler 

Blandt de kanaler, vi kan bruge i den endelige kommunikationsplan, kan 

nævnes: 

• Distribution af eget informationsmateriale, fx en ajourført version af 

det eksisterende hæfte. 

• Elektroniske nyhedsbreve, differentieret til udvalgte målgrupper 

• Leverancer til programdeltagernes/målgruppernes egne nyhedskanaler 

– hjemmesider, nyhedsbreve, medier mv. 

• Artikler til/PR-aktiviteter over for medier rettet mod de enkelte 

målgrupper. 

• Alle disse kanaler vil kunne understøttes af programmets egen 

hjemmeside, hvor der vil kunne peges ind til supplerende information. 

 

Oplys gerne, hvilke særlige kommunikationskanaler I har kendskab til 

og/eller direkte adgang til på jeres respektive områder. 


