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PMS PROCESS BLUE
Tromsø kommunes hovedfarge



Her er Tromsø kommunes nye logo og profil

Tromsø kommune sin profil skal gjøre oss gjenkjennelig og gi et helhetlig inntrykk. 
Det skal være lett for alle å se at Tromsø kommune er avsender.

En felles identitet styrker både vår og innbyggernes bevissthet om hvem  Tromsø 
 kommune er, og hvilke oppgaver vi utfører. Få reflekterer over hvor stor aktør 
 kommunen er i deres egen hverdag og liv – fra vogge til grav. 

Profilhåndboken setter rammene for hvordan vi skal se ut, i alt fra brev og 
 presentasjoner til skilt og arbeidsklær. Den nye profilen skal brukes av alle enheter 
i  kommunen. Kommunevåpenet er det fremste kjennetegnet på kommunen. Dette 
løftes nå fram og fargen derfra er dominerende. Videre skal menneskene og tjene-
stene våre fortelle historien om hvem vi er. Dette vises i bilde- og fargevalg, samt en 
styrket bruk av  visjon og verdier.

Den nye profilen har klare retningslinjer, men skal også leve og utvikle seg. Her 
er en smakebit av hvordan vi skal se ut. Ansatte kan lese mer på intranett og på 
 tromso.kommune.no/profil kan en laste ned logo og annet profilmateriell. For å 
ivareta  profilen skal profileringsmateriell, som skilt, arbeidsklær, trykksaker og bil-
profilering, godkjennes av kommunikasjons avdelingen før det sendes til produksjon. 

Øyvind Hilmarsen, byrådsleder

2ENHETSLOGO
Les mer om profilhåndboka på intranett
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HOVEDLOGO 
Kommunens logo består av kommunevåpenet med Tromsø kommune skrevet i blått over to linjer. Sammensetningen av 
elementene skal ikke endres. Originale logofiler skal brukes. Disse lastes ned på tromso.kommune.no/profil.
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Navn på enhet

4ENHETSLOGO
Når det er viktig å vise hvilken enhet informasjonen kommer fra brukes enhetslogoen. 
Enhetsnavnet skrives under Tromsø kommune. Også her skal originale logofiler brukes, og de finner du på intranett.



BREVARK OG VISITTKORT
Alt vi sender ut skal følge den nye profilen. Det betyr at alle brevmaler må endres. 
Mer om dette, samt bestilling av visittkort, finner du på intranett.
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MENNESKER I FOKUS
Kommunen består av alle menneskene som hver dag står på for å gi gode tilbud til innbyggerne. 
Vi skal vise fram både de ansatte og de vi utfører tjenester for. 
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BILDEBRUK
Bildene skal vise mennesker eller menneskelig aktivitet. Tette utsnitt og bilder med mer miljø kan gjerne kombineres. 
Bildene kan brukes av alle. Mer om bildebruken finner du på intranett. 
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BROSJYRER OG TRYKKSAKER
Det er fast definert hvor logo, bilder, overskrifter og andre designelementer skal plasseres. Faste maler gjør det lett å kjenne igjen 
informasjon fra kommunen. 
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DIGITALT 
Med den nye profilen får alle lik e-postsignatur. På intranett kan du lese om hvordan du endrer denne. 
Profilen inneholder også en ny Powerpoint-mal. Når du skal lage en ny presentasjon, ligger malen inne i Powerpoint.

E-POSTSIGNATUR 

POWERPOINT-MAL 
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FARGER
Pantone Process Blue er vår hovedfarge og skal ta størst plass. De andre hovedfargene (mørk blå PMS 289 og hvit) spiller på lag 
med denne. Ved spesielle anledninger, brukes støttefargene for å gi varme, dybde og kontrast. Disse skal brukes som krydder.

HOVEDFARGER
STØTTEFARGER
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Spørsmål og svar

Hvor finner jeg ny brevmal?
Felles brevmal ligger i Word. De ulike enhetene får nye versjoner fram mot sommeren.

Hvor finner jeg powerpoint-presentasjonen?
Åpne PowerPoint, trykk på «ny» og velg kommunens mal.

Hvordan endrer jeg e-postsignaturen?
Den nye e-postsignaturen kan ikke endres i Outlook. På intranett finner du instruksjoner 
for hvordan du endrer denne.

Jeg skal skrive en rapport. Hvordan bruker jeg profilen?
Det vil komme egen rapportmal i word. Standard for overskrifter er Arial og mengdetekst 
i Times New Roman. 

Hvor finner jeg logo for min enhet?
Kommunens hovedlogo ligger på nettsiden. Logoene til alle enhetene vil bli lagt ut på intra-
nett fortløpende.

Vi skal bestille nye arbeidsklær. Hva gjør vi?
Den nye profilen skal brukes. Alt profileringsmateriell skal godkjennes av kommunikasjons-
avdelingen før det sendes til produksjon. 

Kan jeg bruke bildene? 
Alle bildene er åpne for bruk. Vi jobber med en publiseringsløsning. Les mer på intranett.

Får vi nye skilt?
Vi bytter ikke ut eksisterende skilt i denne omgang, men nye skilt vil få den nye designen.

Sjekk intranett for flere svar. Har du spørsmål kan du kontakte:
Kommunikasjonssjef Pål Jakobsen: pal.jakobsen@tromso.kommune.no
Rådgiver/designer Birgitte Blandhoel: birgitte.blandhoel@tromso.kommune.no

11

N
Y

 P
R

O
FI

L




