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Strategi for brug af sociale medier 
 

Sociale medier er en del af Odder Kommunes samlede kommunikati-

onsstrategi. Vi er for tiden til stede på Twitter og facebook. 

 

 Odder Kommune er til stede på facebook for at understøtte den 

demokratiske dialog med borgerne.  

 Vi er på facebook for skabe opmærksomhed, knytte netværk, gå 

i dialog, lytte og udvise åbenhed.  

 Vores tilstedeværelse på facebook skal understøtte og spille 

sammen med Odder Kommunes øvrige kommunikation. 

 Vi kan nå borgerne hvor de er – og ramme nye målgrupper 

 

facebooksiden er et supplement til Odder Kommunes øvrige kommuni-

kationsplatforme. 

 

Der foregår ingen sagsbehandling på facebook 

 

Vores målsætning: 

Odder Kommune skal være en af landets førende kommune på face-

book mht.: 

 

 Antal fans 

 Graden af interaktivitet 

 Branding 

 
www.facebook.com/odderkommune 

Odder Kommune skal være synlig og genkendelig på Facebook.  

Intentionen med Odder Kommunes side på facebook er, at 

 

 siden skal formidle nyheder og aktiviteter fra Odder Kommune 

 siden skal være en direkte og uformel kanal for dialog med bor-

gerne om aktiviteter i Odder Kommune.  

 siden skal være en kanal, hvor borgerne kan henvende sig med 

spørgsmål til Odder Kommune. 

 siden skal profilere kommunens mangfoldighed af undersider på 

Facebook (Biblioteket, VisitOdder, Fremtidens Folkeskole mv.). 

Der laves opslag på væggen, når der oprettes nye undersider, 

eller når der er spændende nyt på undersiderne. Alle undersider 

tilføjes som favoritsider til www.facebook.com/odderkommune.  
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Retningslinjer 

Borgerne skal ikke være i tvivl om, at Odder Kommune er afsender af / 

redaktør bag en facebook-side. Odder Kommunes logo skal derfor altid 

stå på siden, og Odder Kommune skal altid nævnes som afsender af 

siden.  

 

Adskillelse af roller 

Når vi kommunikerer som medarbejdere i Odder Kommune, kræver 

kommunikationen særlig omtanke. Vi overlader officielle tilkendegivelser 

til dem, der har til opgave at repræsentere Odder Kommune. Vi står 

inde for det vi skriver, og vi er fagligt velfunderede. 

Som privatpersoner benytter vi aldrig Odder Kommunes logo eller ar-

bejdsmail. Skriver vi som privatpersoner om emner i tilknytning til Odder 

Kommune, lader vi det fremgå, at det sker på egne vegne.  

 

Takt og tone 

Vi udtrykker os med omtanke og formulerer os konstruktivt. Vi overhol-

der god debatskik, det vil sige afholder os fra nedsættende bemærknin-

ger og injurier, grov slang og latrinære udtryk, racisme og sexisme.   

 
Dialog 

Omdrejningspunktet på de sociale medier er dialogen. Vi giver plads til, 

at andre frit kan kommentere, og vi udøver ikke censur eller fordrejende 

redigering af andres indlæg og kommentarer, men vi forbeholder os ret 

til at slette et indlæg, hvis vi mener at det: 

 

 chikanerer navngivne medarbejdere 

 indeholder eller omtaler personlige oplysninger eller personsager 

 har kommerciel karakter 

 strider mod gældende lovgivning for eksempel ved at være injurie-

rende eller racistisk 

 ikke skønnes relevant i forhold til denne sides formål 

 på anden måde skønnes upassende 

 

Vi vil i debatter fremme fairplay og sørge for lige forhold for alle deltage-

re. Vi går ikke i dialog med ’trolde’, altså personer som bevidst søger at 

afspore og ødelægge debatten. 

 
Ingen sagsbehandling 

Vi laver ikke sagsbehandling via facebook. Spørgsmål, der kræver 

sagsbehandling, vil vi henvise til en relevant afdeling eller fagperson i 

Odder Kommune.  
 

Twitter.com/odderkommune 

Vi er til stede på Twitter på den måde, at folk kan ”følge” nyhedsstrøm-

men på kommunens hjemmeside. Udbredelsen af Twitter er ikke stor i 

Danmark, så tilstedeværelsen tjener bl.a. det formål, at ”være til stede, 

der hvor brugerne er” og for at andre ikke kan sætte sig på navnet Od-

der Kommune.  

Vi bliver pt. fulgt af 244 brugere på Twitter. Vi bruger reelt ingen res-

sourcer på Twitter, idet indholdet overføres via et automatisk feed.  
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Andre sociale medier 

Tilstedeværelsen på sociale medier er desuden begrundet i Odder 

Kommunes Digitaliseringsstrategi, hvor det bl.a. hedder: 

 

”Vi har mod på at afprøve nye løsninger og teknologier til at understøtte 

demokratiet”  

Og  

”Det er vigtigt, fordi vi netop kun bliver den bedste digitale kommune, 

hvis vi er nysgerrige på hvordan ny teknologi kan anvendes i udvikling 

af demokrati og aktivt medborgerskab og møder borgerne hvor de er på 

deres kanaler.” 

 

Vi er for tiden ikke til stede på andre sociale medier end facebook og 

Twitter, men i overensstemmelse med ovenstående, vil vi følge udvik-

lingen ”på markedet” tæt . 
 

Opdatering 

Vi vil sørge for jævnligt at opdatere vores tilstedeværelse på de sociale 

medier med nyt materiale. I rapporten om KL’s pilotprojekt fremgår det, 

at borgerne forventer svar på et spørgsmål inden for 48 timer, og denne 

norm lever vi allerede op til.  
 

Kampagnesider 

Odder Kommune kan oprette facebook-sider, når en kampagne, en hø-

ring eller en aktivitet egner sig til at formidle via facebook. Det vil typisk 

være når der er tale om aktiviteter, hvor vi ønsker en høj grad af borger-

inddragelse (f.eks. offentlige høringer og kampagner).  

 
Fortrolighed 

Vi overvejer graden af fortrolighed af oplysninger, før vi skriver. Det 

gælder både i forhold til vores egen organisation, vores kolleger og i 

forhold til samarbejdspartnere. Vi lækker ikke fortrolig information og 

overholder de gældende retningslinjer for brug af billeder.  

 
Copyright 

Vi respekterer copyright og husker referencer til kilder, fordi en tekst 

bliver mere troværdig og brugbar af gode kildehenvisninger. 

 

 

 

Andre sociale medier 

 

 
Læs også baggrundsnotatet Odder Kommune på facebook  

727-2012-4988 

 

Læs evt. også KL’s Whitepaper – Fire kommuner på facebook 

 

 


