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Saksutredning / vurdering: 

 

I tilknytning til saka som FS behandler vedrørende "nettvett" ser en at dagens nye sosiale 

medier har en sterk tendens til å lage sine egne "sannheter" og virkelighetsoppfatninger. FS 

har over lenger tid vurdert hvordan dette skal unngås. Det er ganske klart at en, i de fleste 

tilfeller, skal informere mest mulig om vedtak og beslutninger som er fattet. For FS sin del 

blir referater lagt ut på hjemmesiden så fort som mulig. Komiteer og utvalg er FS sine 

"arbeidsredskap", og de jobber ut fra formål og vedtatte målsettinger. De aller fleste saker av 

betydelig karakter oversendes FS for enten å vedtas, eller for å lage RS-saker av. 

Alle disse sakene er å finne på FS sine møtereferater. 

Både FS og andre komiteer og utvalg er "arbeidende", det vil si at det foregår mange 

drøftinger som i mange tilfeller munner ut i saker til behandling, og dermed vedtak i neste 

omgang. 

FS har lenge drøftet og også bestemt at hjemmesiden skal brukes hyppigere og det har til en 

viss grad skjedd. Men utviklingen innen informasjonskanaler er nå slik at en hjemmeside mest 

blir brukt til statisk informasjon. 

Det er i dag de sosiale medier som er den raskeste informasjonskanalen og de når en stor 

prosent av våre medlemmer. Men hjemmesidene må også oppdateres parallelt.  

FS har lenge vurdert å starte opp en Facebook-gruppe for å informere om hva som skjer i FS 

og alle andre komiteer og utvalg. Det har blitt jobbet med å finne en form som passer og som 

ikke "tar av".  

AU NES har med stort hell lykkes med sin gruppe, og dette viser at sosiale media kan fungere 

meget bra om det bare blir valgt riktig oppsett. 

Men bakgrunn i målsettingen om mest mulig korrekt informasjon så fremmed det følgende: 

 

Vedtak: 

 

1. Det opprettes en egen Facebook gruppe for NEKF. Gruppen skal være en ren 

informasjonsside der linker til nyheter og referater osv. blir lagt ut. FS utnevner 

administratorer for denne gruppa. 

2. Bruken av hjemmesiden blir intensivert jfr. FS vedtak sak 24/14. Det skal 

tilrettelegges for undersider der komiteer og utvalg kan legge inn sin informasjon, 

referater, utredninger osv. 

3. Komiteen for hjemmesiden, tar ansvar for opprettelse og admistrasjon av ei Facebook 

gruppe for NEKF. 
 


