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Hvorfor er vi på sosiale medier?



Internett og sosiale media har minst to sider 

1. Hvordan nyttiggjøre seg sosiale media
– Innbyggerdialog og engasjement

2. Hvordan «overleve»
– Netthets og trollene
– Hvordan omtaler vi hverandre og til 

hverandre
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Politiker eller privatperson?



➜ Er saklige og kommuniserer tydelig

➜ Setter dagsorden

➜ Trekker frem initiativer i nærmiljøet

➜ Gir innblikk i hverdagen til en politiker

➜ Viser engasjement for sine hjertesaker

KS 2017 FOU-rapport Politisk lederskap og 
innbyggerdialog i sosiale medier

POLITIKK

PRIVAT PERSONLIG

FOLKEVALGTE SOM ER GODE PÅ SOSIALE MEDIER

Hvordan lykkes vi?



Hat og trusler mot folkevalgte 
Råd for forebygging og håndtering



Tips og råd for håndtering av hets på nett og sosiale medier

➜ Kontaktperson i kommunen

➜ Vedta «Valgløftet 2019»

➜ Retningslinjer for bruk av sosiale 

medier

➜ Åpenhet i politiske prosesser

➜ Dialogmøte mellom lokalaviser og 

folkevalgte

➜ Dialogmøte mellom lokalpoliti og 

folkevalgte

➜ Kontaktperson i partiet

➜ Ressursgruppe rundt politikere

➜ Partiet må ta støyten for upopulære 

vedtak, ikke den enkelte folkevalgte 

➜ Partienes egne vedtekter

➜ Oppslagshefte om nettvett 

➜ Kurs om debattkultur

➜ Tverrpolitisk erklæring og 

ytringskultur og debattklima

➜ Selvrefleksjon

➜ Følge vedtatt ytringsplakat

➜ Redaktørplakat på egen profil

➜ Netthatfilter (No hate)

MEG SELV KOMMUNESTYRET PARTIENE



Dette skal du huske!

• Sosiale medier er nyttig og viktig

• Omtal andre med respekt. Selv om du 
ville tålt det, betyr det ikke at 
vedkommende du omtaler gjør det.  



Det tar ti ganger så lang tid å motbevise en usann påstand som det tar å 
kaste ut påstanden

Hold deg til fakta 



Refleksjonsoppgave

Hvorfor og hvordan skal vi som 
kommunestyrerepresentanter bruke sosiale medier?



Refleksjonsoppgave

Hvordan vil du håndtere en sak/debatt som utvikler seg i 
«feil» retning?



Refleksjonsoppgave

Hvordan skal vi opptre overfor hverandre?



Refleksjonsoppgave

Hva forventer jeg av meg selv, hva forventer jeg av andre?


