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Vision for KNR

Tusagassiorfik 
tutsuiginarluni  

siuttuusoq

Pålidelig og førende 
medievirksomhed

Dette skal ske:
•  Ved at skabe et billede af nutiden

•  Ved at sikre uafhængig, kritisk information og viden

•  Ved at være transparente i vores arbejde

•  Ved at styrke det grønlandske fællesskab

•  Ved at være forankret i den grønlandske kultur

•  Ved at blive den foretrukne medie platform nu og i 
fremtiden

•  Ved at styrke vores sociale ansvar mht. Public Ser-
vice og uddannelse

•  Ved at skabe forandring igennem moderne og effek-
tive medier 

•  Ved at være den bedste arbejdsplads
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Strategiske temaer
 
Strategi 2022 adresserer de 5 væsentligste strategiske indsatsområder, KNR vil arbejde med i perioden, og som 
er identificeret ved at være:

• Kompetenceudvikling og organisering

• Indhold og platforme opdateres og justeres efter bruger behov

• Større viden om brugene og håndtering af de vigtigste interessenter

• Opdatering af teknik og nyt mediehus

• Økonomistyring og ny identitet i forbindelse med mediehus

Indsatsområderne skal være med til at skabe den nødvendige fremdrift og fokus på de forandringer, der skal 
ske internt i KNR, lige som de skal håndtere den omskiftelige omverden KNR befinder sig i. Temaerne er garant 
for, at strategien har det rigtige fokus og KNR bruger energien på udvikling af medarbejdere til gavn for bruger-
ne, der får bedre indhold leveret på en mere effektiv og moderne måde.

Tusagassiorfik  
tutsuiginarluni  

siuttuusoq
 

Pålidelig og førende  
medievirksomhed

Ansvarlige - Tolerante – Professionelle - Nyskabende

Organisation 
og kompetence  

udvikling

Høj arbejdsglade

Lavere sygefravær

Bedste ansøgere 

Bedre ledere

Kompetence udv. medar
bejder

Sprog

Ajourføring af indhold

Tværgående platforme med 
genkendelig brugerfalde

Øget fokus på unge brugere

Nye program koncepter

Opdateret viden om brugere 

Aktiv dialog med interessen
terne. 

Digitalisere arkiv materiale

Ny tværgående medieplat
form

Nyt mediehus

Effektivisering ind holds pro
duktion

HD TV kvalitet for KNR 1 & 2

Transparens i økonomi

Identitet som passer med 
tiden

Nye kommercielle  
forretningsområder 

Indhold og  
platforme

Interessenter / 
kundeindsigt

Teknologi og 
nyt mediehus

Identitet og 
økonomiske 

rammer
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