Vær varsom!

- veiviser for sosiale medier i Frogn kommune
• Vær åpen og del!
Bidra gjerne på sosiale medier og de plattformer Frogn kommune er representert på (www.frogn.no,
facebook, twitter, snap og instagram #frognkommune).
Delta og del informasjon – men gjør det på en måte som bygger Frogn kommunes omdømme.

• Vær en ambassadør!
- Husk hvor du jobber! Vær bevisst på rollen din som ansatt; husk at du alltid representerer
kommunen, også når du bruker sosiale medier privat.
- Uttaler du deg om politiske og/eller faglige spørsmål på sosiale medier, gjør oppmerksom på at du
gjør dette som privatperson, ikke som ansatt. Presiser at du ikke ytrer deg på vegne av Frogn
kommune hvis det kan reises tvil om din rolle.

• Vær profesjonell!
- Vær en tydelig avsender, gi presise tilbakemeldinger og hold det du lover.
- Be om råd fra kolleger når du selv ikke er sikker på omfanget av hva du skal formidle. I diskusjoner
om kommunen kan du rette fakta-feil. Gjør rett avdeling oppmerksom på eventuelle negative
kommentarer eller feil.
- Vanskelige faglige debatter tas internt, vi står samlet utad.
- Husk at all saksbehandling skal foregå via kommunens offisielle kommunikasjonsflater.

• Vær konsekvent og saklig!
- Husk at sosiale medier er en åpen kommunikasjonskanal. Det du legger ut kan bli lest og/eller
videreformidlet av mange til mange, og blir stående ”til evig tid”.
- Tilpass formen på svaret etter henvendelsens form og innhold. Saklig? Humoristisk? Formell? Vær
forsiktig med ironi og sarkasme på nett.
- Kommunens etiske retningslinjer gjelder også i forhold til bruk av sosiale medier. Husk at du kan bli
holdt rettslig ansvarlig for innholdet. Dette gjelder både i tekst og bilder.

• Vær bevisst!
- Ansatte har ytringsfrihet, men taushetsplikten gjelder også i de sosiale mediene. Vær nøye med at
personer ikke kan identifiseres. Dette gjelder både i tekst og bilder.
- Vurder meget nøye om du som privatperson skal ha kontakt med elever/brukere/pårørende eller
leverandører i sosiale medier. Opptre i så fall som profesjonell i samspillet med eleven, brukeren, den
pårørende. Selv om du i utgangspunktet synes det er greit å skille mellom rollene, kan dette over tid
føre til situasjoner som kan oppleves problematisk for begge parter.

- Vær bevisst på skillet mellom administrativt og politisk nivå. Henvis kun til rådmannens innstilling i
saker. Ikke gi dine egne vurderinger av saker som er til politisk behandling.
- Under krisesituasjoner der rådmannen har satt kriseledelse, skal all kommunikasjon gå via
Kommunikasjonsenheten.

