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Back to the beginning…  

Projekt: Ny hjemmeside 2020 



Vores gamle hjemmeside 

• MANGE sider 

• Tungt indhold (kommunesprog)  

• Knopskydning 

• Manglende overblik 

• Ingen kommunikationsstrategi 

• ”Mit område er vigtigt” mentalitet 

 

 Rodebutik med gamle varer på hylderne! 



 



 



 
 
 
 
 
Hvorfor var det sådan? 
 
Hvor skulle vi starte? 
 
Hvordan kunne vi sikre, at det ikke blev sådan igen? 

Vi måtte helt ind til kernen! 



Vores (gamle) weborganisering 

50 redaktører: Hovedredaktører og underredaktører  

 

For mange kokke i køkkenet! 



Ny weborganisering! 

Vi måtte reducere antal redaktører 
 
 1. i hver afdeling (16 afdelinger) 

         
Men hvor meget ansvar skulle de have? 
 
 

Vores forslag til Direktionen: 
• Centralisere CMS- og redaktøransvaret i Kommunikation og bruge ”redaktørerne” som 

indholdssamlere fra de forskellige afdelinger 
 
• Vi fik et nej 

 
 



Projektforløbet 

• Rydde op i indhold  

• Forme ny opbygning 

• Omskrive indhold  

• Opfylde webtilgængelighedskrav 

• Implementere ny hjemmeside 

 

Stort projekt Mange opgaver Stram deadline  + Ny organisering 

 



Succeskriterier  

Den nye hjemmeside skal blandt andet: 

  

• tage udgangspunkt i borgernes behov, gøre det lettere for borgerne at 
betjene sig selv, og få hurtigt svar på spørgsmål og oplysninger de 
efterspørger 

 

• være overskuelig, slankes i antallet af sider og have en sigende 
informationsarkitektur  

 

• bestå af udvalgt og prioriteret indhold (relevant og/eller lovpligtigt indhold) 
samt afspejle en kvalitetsoptimering af det sproglige indhold 

 



Forløbet krævede en centralisering af opgaver 

Kommunikationsafdelingen: 

• omskrev alt indhold (ansatte Amanda til skrivearbejdet) 

• implementerede hele hjemmesiden (CMS) 

• tæt samarbejde med redaktører med stor inddragelse  
• (workshops, kurser, møder) 

 

 

 

 



Værdien ved centralisering blev synlig 

• Den røde tråd  ensrettet kommunikation og visuelt udtryk 
 

• Overblik  undgår overflødighed og overlap 
 

• Faglighed og ressourcer benyttes optimalt 
• Vi kunne bruge tid på kommunikation og ikke support 
• Redaktørerne kunne bruge tid på fagligt indhold og ikke teknisk CMS-system 

 
 Styregruppe kunne se værdi 
• Vi brugte det som anledning til at presse på (igen) 

• Vi fik et ja! (prøveperiode)  

 



Fordele 

• Centralt overblik 

• Rød tråd 

• Ensrettet kommunikation og layout 

• Vi er superbrugere i CMS’et 

• Webtilgængelighed 

• CMS-viden og erfaring: Vi skal ikke yde support til redaktørerne 

• Redaktørerne kan bruge os som ”stopklods” for nyt indhold 



Udfordringer 

• De små rettelser 

• Selve dét at beskrive rettelserne kan være udfordrende 

 



Vores oplevelser med re-organiseringen 

Lige efter lanceringen: 

 

Modstand  

• Forandringen var hård  

• De samme redaktører som før 

• De følte, at der ikke var tiltro til deres evner, og at vi ville kontrollere dem 

 

3 måneder efter lanceringen: 

 

Accept 

• Forståelse for, at det godt kunne fungere anderledes end før 

• Flere satte nu pris på, at de ikke længere skulle rode i et CMS – også tidligere ”modstandere” 

 

 

+ Vi bruger ikke mere tid på denne løsning end vi gjorde tidligere på supportopgaver m.m. 
 

 

 

 

 



De webansvarliges rolle i dag 

• Fra redaktør til webansvarlig 

• De har ansvaret for HELE deres afdeling 

• De skal fortsat levere et så færdigt ”produkt” som muligt 
• De har gennemført kursus – hvor vi satte kursen for vores nye kommunikationsform 

• De deltager i webmøder – hvor de er med til at præge hjemmesidens udvikling 

• De har en vigtig rolle, og de er IKKE bare et ”postkontor” 

 

• Teknik og miljø: Fået særlig adgang til selv at publicere ”høringer og afgørelser” 

 



Vores anbefalinger 

• Ager ud fra succeskriterier – og læn dig op ad dem 
 

• Prioritér en direkte kommunikation til Direktion og chefer 
• Hvis det går gennem mange led kan pointer misforstås 

 
• Brug faglige argumenter og fakta 

 
• Lyt til de webansvarlige/redaktørerne  

 
• Hold fast – også når der er modvind 

 
• Husk, at forandringer kræver tid  

 



Kommentar fra Kommunaldirektøren: 
 

”I har været modige – måske lidt for modige” 

Modighed 

Vesthimmerlands DNA 

Brugervenlighed 





TAK FOR JERES TID! 


