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SVAR PA HØRING OM STATENS KOMMUNIKASJONSPOLITIKK

Politiets sikkerhetstjeneste(PST) ser det som positivt at det utarbeides en samlet
kommunikasjonspolitikkfor staten. Vi har spesieltmerket oss spørsmålvedrørende bruk av sosiale
medier, og ønsker å knytte noen merknader til dette.
Sosiale medier

Det beskrivesi utkast til Statens kommunikasjonspolitikkat det er en målsetning å nå alle. Det er
en forutsetning for å nå dette målet at man er tilstede på samtlige plattformer målgruppen
benytter. Enkelte grupper i befolkningen benytter kun sosialemedier i sin kommunikasjon og
informasjonsinnhenting. Sommeren 2009 er de mest benyttede sosialemedier Facebook, blogger
og Twitter. Dette vil selvsagtvære i kontinuerlig forandring.
Det åpnes i utkastet for at staten skal ta i bruk nye medier/sosialemedier i kommunikasjonen.
Problemstillingener imidlertid behandlet under punktet 3.3 "Elektronisk kommunikasjon", og
ikke som et eget punkt. PST finner dette uheldig da sosialemedier vil fortsette å være en sentral
plattform for kommunikasjon og bør derfor fremhevessærskilt.
Etter at PST opprettet side på Facebook har vi erfart konsekvensenav statlig mangel på
tilstedeværelsei sosialemedier. I forbindelsemed Gaza-demonstrasjonenei Oslo i januar i år fikk
PST tidlig dagen etter demonstrasjonen et spørsmålvia Facebook om hvorfor ikke politiet hadde
informert om at det var demonstrasjon i Oslos gater. Vedkommende hadde søkt flere steder, men
fant ikke informasjon på verken PSTs hjemmeside eller Facebook, ei heller på politiets
hjemmeside eller andre relevantesider. Han hadde benyttet sin mobile enhet da han søkte etter
informasjon.
Denne henvendelsener et eksempelpå at tradisjonellemåter å kommunisere på ikke når frem til
alle. Manglende tilstedeværelsei sosialemedier førertil at staten ikke når frem til sine målgrupper.
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Et viktig prinsipp ved bruk av sosialemedier er at det skal være dialog, ikke spredning. Derfor gir
bruken av sosialemedier staten en mulighet til å få tilbakemeldingerfra befolkningen raskt dersom
den tilretteleggerog åpner opp for det.
PST mener det er behov for å tilføre et nytt punkt etter punkt "3.6 Mediekontakt", som heter
"Sosialemedier".

Sosialemedierog krisekommunikasjon
I utkastet til statens kommunikasjonspolitikkomtales krisekommunikasjonunder punkt 3.8. Ved
krisehåndtering vil kommunikasjon via sosialemedier nå frem til målgrupper som er i bevegelse.
Flere og flere bruker mobile enheter (mobiltelefoner,Iphones, håndholdt pc) som eneste
kommunikasjonsverktøy.Sosialemedier har vist seg å være svært effektivi kriser, som i forbindelse
Mumbai-terroren i vinter og under opptøyene i Teheran våren 2009.
PST ser det derfor som ønskelig i tilføye til punkt 3.8 Krisekommunikasjon,etter første setning:
Sosialemedier skal vurderes benyttet i en krisesituasjonfor å nå ut til den målgruppen som er i
olde enheter for kommunikasjon.
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