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Retningslinjer visuell profil
Kommunen skal være en tydelig og enhetlig avsender i sin kommunikasjon. Vår felles 
visuelle identitet skal styrke Tysvær kommune som én aktør. Innbyggerne skal ikke være i tvil 
om at det er kommunen som står bak en tjeneste, et tilbud eller en opplevelse.

Kommunen skal ha én felles visuell identitet i alle våre trykte og digitale flater. Det gjelder i 
alt fra kontormateriell, brosjyrer og annonser til nettsider, skilt, biler og arbeidstøy. 

Profilprogrammet er summen av elementer som kommunevåpen, typografi (skrifttype), 
farger og grafiske former. Alle disse elementene bygger Tysvær kommunes visuelle profil. 

Profilprogrammet skal brukes av alle kommunens avdelinger og virksomheter.  
Dersom noen av virksomhetene ikke ønsker å ta i bruk den offisielle profilen, men heller 
utvikle/bruke sin egen, må dette avklares på forhånd.

Kontakt
Den visuelle profilen er utarbeidet av Appex i samarbeid med Tysvær kommune.
Har du spørsmål om bruk av profilen, kontakt med Servicetorget på tlf. 52 75 70 00.
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Konsept – hegren
Tysvær kommunes visuelle profil er basert på en stilisert illustrasjon av en hegre 
som også er symbolet i kommunens våpenskjold. Hegren er satt sammen av ulike 
geometriske former som representerer mangfoldet i kommunen.

Formene kan settes sammen til mønstre, border og illustrasjoner i ulike farger.
Dette gir mange valgmuligheter, samtidig som det er en rød tråd og et  
gjenkjennelig uttrykk i kommunens visuelle identitet.
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Kommunevåpen i farger
Det er bare kommunens administrasjons- og forvaltningsorganer som 
kan bruke kommunevåpenet. Der kommunen er indirekte part eller 
støttespiller, kan kommunevåpenet brukes etter godkjenning.

Kommunevåpenet kan stå alene (uten navnetrekk) på flagg,  
oppslag og skilt på kommunens eiendom.
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Kommunelogo
Kommunelogoen består av kommunevåpenet med navnetrekk.  
Denne er laget i to varianter: liggende og sentrert. 
Den liggende varianten er primærlogoen. 
Den sentrerte logoen kan brukes på kommunikasjonsflater  
der dette er mer hensiktsmessig.

Logoen i farger brukes på formelle kommunikasjonsflater som på 
kontormateriell, dokumenter og skilt.

Den sorte logoversjonen er den foretrukne versjonen i kommun-
ens kommunikasjon. Denne skal brukes på lys bakgrunn. Ingen 
mørke bakgrunner er tillatt ved bruk av denne.

Den hvite logoversjonen (hvitt kommunevåpen og hvit tekst)  
skal kun brukes på mørke bakgrunner. Ingen lyse bakgrunnsfarger 
er tillatt.

Liggende kommunelogo i farger

Liggende kommunelogo i sort

Liggende kommunelogo i hvit

Sentrert kommunelogo i farger

Sentrert kommunelogo i sort

Sentrert kommunelogo i hvit
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Beskyttelsesområde
Det er ikke ønskelig at tekst og/eller andre grafiske elementer plasseres 
for tett inntil kommunelogoen. For at logo skal stå fram klart og tydelig, 
og ikke konkurrere med andre visuelle elementer, skal det være et 
beskyttelsesområde rundt logoen. (O = bredden på skjoldet).

Det grønne feltet viser minimumsavstanden til andre grafiske elementer. 
Mengden beskyttelsesområde varierer etter kommunevåpenets  
størrelse. Riktig mengde avstand beregnes ved hjelp av kommune-
våpenets høyde. 
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Minimumstørrelse
For å sikre gjenkjennelse og lesbarhet ved bruk av logo i små 
størrelser, er minimum bredde for trykte medier 30 mm.

Minste størrelse for digitale flater er 175 px.

30 mm / 175 px
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Feil bruk av kommunelogoen
1. Størrelser og avstand mellom kommunevåpen og tekst skal ikke endres.

2. Kommunelogoen skal ikke beskjæres.

3. Kommunelogoen skal ikke strekkes.

4. Font eller farger skal ikke endres. Bruk aldri store bokstaver.

5. Sørg for at kommunelogoen har god nok kvalitet (høy nok oppløsning).

6. Bruk kun de bakgrunnsfargene som er definert i denne profilmanualen. 
 Sørg alltid for at det er god nok kontrast og lesbarhet mellom kommunelogo  
 og bakgrunn.  Tysvær

kommune
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Himmel

Skog

Kulturhus

Betong

Strand

Idrett

Klatrepark
Jord

Sjø

Dis

Kommune

Farger
Farger er en viktig del av kommunens  identitet. 

Fargepaletten for Tysvær kommune skal gjenspeile hva som beskriver 
kommunen og hva innbygerene setter pris på. Fargene komplementerer 
og gir stort potensiale for å skape gode og  
levende uttrykk.

Kun angitte farger er tillatt for reproduksjon sammen med merkevaren. 

Det er tillat å bruke nyanser av fargene. 
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CMYK: 90, 48, 0, 0

RGB: 0, 115, 207

HEX: #0073CF

CMYK: 0, 0, 0, 0

RGB: 255, 255, 255

HEX: #ffffff

CMYK: 0, 0, 0, 100

RGB: 0, 0,0

HEX: #000000

PANTONE 285 C HVIT PANTONE Black 6 C

100% 100%80% 80%60% 60%40% 40%20% 20%

Logofarger
Dette er fargene som blir brukt i kommunevåpenet  
og i navnetrekket.



CMYK: 0, 81, 74, 0

RGB: 233, 77, 62

HEX: e94d3e

CMYK: 60, 0, 8, 0

RGB: 95, 196, 229

HEX: 5fc4e5

CMYK:  0, 58, 41, 0 

RGB: 241, 137,  130

HEX: f18982

CMYK: 83, 38, 66, 50

RGB: 29,79,65

HEX: 1d4f41

CMYK: 0, 17, 38, 0 

RGB: 254, 219, 171

HEX: fedbab

CMYK: 38, 0, 33, 0

RGB: 172, 215, 189

HEX: acd7bd

CMYK: 5, 6, 76, 0

RGB: 250, 227,83

HEX: fae353

CMYK:  66,29,37, 10

RGB: 92, 141, 147

HEX: 5c8d93

CMYK: 18, 32, 31, 4

RGB: 209, 177, 166

HEX: d1b1a6

CMYK: 86,68,49, 54

RGB: 38, 51, 65

HEX: 263341

CMYK: 37, 14, 13, 2

RGB: 171, 196, 211

HEX: abc4d3

CMYK: 13, 10, 8, 0

RGB: 227, 226, 230

HEX: e3e2e6

PANTONE 2027 C

PANTONE 2985 C

PANTONE 2029 C

PANTONE 4168 C

PANTONE 7401 C

PANTONE 2246 C

PANTONE 113 C

PANTONE 5483 C

PANTONE 4745 C

PANTONE 7546 C

PANTONE 551 C

PANTONE 663 C

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%
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Støttefarger
Støttefargene brukes på designelementer og illustrasjoner
for å tilføre kommunikasjonen et varmt og levende uttrykk.
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Typografi
Typografi er en vesentlig del av Tysvær kommunes designprogram. 
Fonten Gibson er valgt som skrifttype til kommunens visuelle  
kommunikasjon. Gibson har god typografisk kvalitet. De enkle  
geometriske bokstavformene gjør den tydelig og godt lesbar på 
både digitale og trykte flater. Konsekvent bruk av Gibson vil gjøre 
designet mer virkningsfullt, og gi et gjenkjennende visuelt uttrykk på 
tvers av mange bruksområder.

Typesnittet er tilgjengelig i 16 ulike vekter; dette for å kunne dekke 
ulike bruksbehov og sørge for rike typografiske muligheter.  
Skriftsnittenes variasjonsbredde gir fleksibilitet i bruk og mulighet for 
et frodig, typografisk uttrykk. 

Ikke forvreng, strekk eller kondensér valgte skriftsnitt. Ikke bruk andre 
skrifttyper enn de som er spesifisert i denne profilmanualen. 

Gibson



Font til tekstbehandling  
og presentasjoner
Arial brukes til materiell som produseres i tekstbehandlings- og  
presentasjonsprogrammer som Word, Excel og PowerPoint. Arial regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
123456789!”#$%&/()=?

Arial bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
123456789!”#$%&/()=?
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Illustrasjon
Illustrasjonen av den karakteristiske hegren kan brukes  
som et gjenkjennende symbol i kommunikasjonen til  
Tysvær kommune.

Illustrasjonen kan enten brukes i farger, som vist her, eller 
i en ensfarget variant.

Illustrasjonen bør brukes varsomt, men er ofte godt 
egnet til å bruke på profileringsartikler.
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Illustrasjon
Eksempler på bruk av illustrasjonen på  
ulike profilfarger.
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Grafisk mønster
Basert på de geometriske formene i illustrasjonen av 
hegren er det satt sammen et grafisk mønster. 

Mønsteret er er laget i ulike fargekombinasjoner som gir 
stor variasjonsmulighet og kan utvides ved behov.
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Grafisk mønster
Eksempler påanvendelse av mønsteret 
i ulike fargekombinasjoner.
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Grafisk mønster
Mønsteret kan også anvendes i to farger og  
roteres vertikalt.



Grafisk mønsterbord
De geometrisk formene kan også settes sammen slik at de  
danner en mønsterbord.
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Slagord
Tysvær kommune har tre slagord som  
kan benyttes i kommunikasjonen.

Slagordene skal anvendes som et grafisk element  
og ikke anvendes i en annen skrifttype enn vist her.
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Kontormateriell
Eksempel på bruk av profilen på kontormateriell.
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Visittkort
Eksempel på bruk av profilen på visittkort.



Vi søkjer etter sjukepleiar
100% fast stilling
Vi søkjer etter ein sjølvstendig sjukepleiar for tiltredelse  
ved Nedstrandtunet aktivitet- og omsorgssenter.

Tysvær kommune er sentralt plassert på Haugalandet med 11000 innbyggjarar. Kommunesenteret 

Aksdal ligg berre 13 km sør-aust for Haugesund med gode kommunikasjonar mot Bergen og 

Stavanger og kort veg til flyplass. Tysvær er ein vekstkommune med ein særs ung befolkning, og har 

flotte tilbud innan kultur og idrett. Barnehagar og skular er moderne og gir gode tilbud i dei ulike 

delane av kommunen.

For stillingsbeskrivelse se
stilling.tysver.kommune.no

Vi søkjer etter lærar
100% vikariat
Vi søkjer etter ein sjølvstendig sjukepleiar for tiltredelse  
ved Nedstrandtunet aktivitet- og omsorgssenter.

Tysvær kommune er sentralt plassert på Haugalandet med 11000 innbyggjarar. Kommunesenteret 

Aksdal ligg berre 13 km sør-aust for Haugesund med gode kommunikasjonar mot Bergen og 

Stavanger og kort veg til flyplass. Tysvær er ein vekstkommune med ein særs ung befolkning, og har 

flotte tilbud innan kultur og idrett. Barnehagar og skular er moderne og gir gode tilbud i dei ulike 

delane av kommunen.

For stillingsbeskrivelse se
stilling.tysver.kommune.no
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Stillingsannonser
Eksempel på bruk av profilen på stillingsannonser.



Trykksaker
Eksempel på bruk av profilen på trykksaker.
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Strategi for  
barnehage- og 
skolekapasitet
2020 - 2025
Aribus maio eicid utem et eaquo moluptas 
magnatur moluptiur, aut quamus.

Skogbruksplan
2020 - 2025
Aribus maio eicid utem et eaquo moluptas 
magnatur moluptiur, aut quamus.

Kulturplan
2020 - 2025
Aribus maio eicid utem et eaquo moluptas 
magnatur moluptiur, aut quamus.

Trykksaker
Eksempel på bruk av profilen på trykksaker.



Trykksaker
Eksempel på bruk av profilen på trykksaker.
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Nettside
Eksempel på bruk av profilen på nettside.
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Planstrategien for Tysvær kommune 2020-2023, består av en 
hovedplan som i seg selv gir et godt innblikk i overordnede 

utviklingstrekk og framtidige behov for kommunen. I tillegg er 
det utarbeidet et grunnlagsdokument som gir muligheten til å 

gå mer i dybden på de berørte tema.

Nettside
Eksempel på bruk av  
profilen på nettside.
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Planstrategien beskriver hvilke planer det er behov 
for, i lys av hvilke planer og utfordringer kommunen 
og regionen har. 

Planstrategien inneholder:

• Om kommunal planstrategi og kommunens plansystem
• Overordnede føringer som har betydning for kommunens planbehov
• Utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling (kommunalt 
 og regionalt) og miljø,
• Erfaringer med gjeldende kommuneplan
• Vurdering av planbehovet i valgperioden, for eksempel revisjon av kommuneplan 
 e ller prioritering av andre planoppgaver.

Plansystemet i kommunen

Tysvær kommune vil stå overfor utfordringer som 
krever at kommunen tenker og handler smartere og 
med bedre ressursutnytting

Rådmannen fremmet for første gang budsjettet 2020 og økonomiplanen 2021-2023 digitalt. 
Planstrategien følger opp dette med å ta i bruk samme digitale plattform. Rådmannen sitt mål 
for kommende periode, er at alle planene til Tysvær kommune skal inn i et digitalt plansystem. 
På sikt er det ønskelig å redusere tallet på planer. I tillegg vil rådmannen jobbe for at alle 
planer følger klarspråk malen. Med klarspråk menes korrekt, klart og brukertilpasset språk i 
tekster fra kommunen.

Planstrategien for Tysvær kommune 2020-2023, består av en hovedplan som i seg selv gir et 
godt innblikk i overordnede utviklingstrekk og framtidige behov for kommunen. I tillegg er 
det utarbeidet et grunnlagsdokument som gir muligheten til å gå mer i dybden på de berørte 
tema. I planstrategien og grunnlagsdokumentet vil det være linker som gir mulighet for 
fordyping av temaene.

Tysvær kommune står ovenfor utfordringer som krever at kommunen må tenke og handle 
smartere og med bedre ressursutnytting. Kommunen må fokusere på hvordan man skal lykkes 
i arbeidet med å fremme god kvalitet i tjenestetilbudet og bidra til øke næringsutvikling og 
god samfunnsutvikling.
.

Innledning

Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som 
påvirker helsen og hvordan folkehelsen fordeler seg 
hos innbyggerne. Folkehelsearbeid er alles ansvar.

Folkehelsearbeidet skal fremme helse og trivsel og støtte opp under det gode hverdagsliv for 
innbyggerne i Tysvær. Folkehelsearbeid er å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, 
legge til rette for sunne levevaner, fremme fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse 
gjennom hele livsløpet. Det handler om å forebygge sykdom og skader, og beskytte mot 
helsetrusler.

Folkehelsearbeid er politikk. Det er langsiktig og systematisk samfunnsutviklingsarbeid rettet 
mot hele befolkningen.

Folkehelsearbeid er en lovpålagt oppgave for kommunen. En oppgave som påhviler alle 
politiske utvalg og sektorer.

Dette kunnskapsgrunnlaget viser en rekke områder hvor Tysvær kommer godt ut på 
folkehelsestatistikken og andre områder der kommunen skiller seg negativt ut. Selv om det er 
mange områder som ses på i denne oversikten er det likevel mange påvirkningsfaktorer for 
helse som det enda ikke finnes lokal kunnskap om. Det vil derfor alltid være en fare for å 
overfokusere på det man har oversikt over og miste av syne andre viktige områder som det 
også er behov for økt fokus på.

Folkehelseoversikt i Tysvær 2019

dfsdsdf

Nettside
Eksempel på bruk av profilen på nettside.
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Powerpoint
Eksempel på bruk av profilen i powerpointpresentasjoner.

Klikk for å
legge til en tittel Klikk for å

legge til en tittel
Klikk for å
legge til en tittel

Klikk for å legge til tekst
Klikk for å legge til tekst

31Klikk her for å legger til tekst

Klikk for å legge til tekst
Klikk for å legge til tekst

31Klikk her for å legger til tekst

Klikk for å legge til tekst
Klikk for å legge til tekst

31Klikk her for å legger til tekst
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Profilartikler
Eksempel på bruk av profilen på buttons og kaffekopp.
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Profilartikler
Eksempel på bruk av profilen på tote bag.
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T-skjorte
Eksempel på bruk av profilen 
på t-skjorte.
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Flagg
Eksempel på bruk av profilen 
på flagg.
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