Sosiale medier i all offentlighet
Forfatter:

Petter Bae Brandtzæg, Lars
Gillund, Arne Krokan,
Øyvind Kvalnes, Alf Tore
Melingog Jon Wessel-Aas

Forlag:

Kommuneforlaget AS

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

144

ISBN/EAN:

9788244621076

Kategori:

Medie- og kommunikasjon

Utgivelsesar:

2012

Sosiale medier i all offentlighet.pdf
Sosiale medier i all offentlighet.epub

Boka diskuterer etiske og juridiske problemstillinger ved offentlige virksomheters deltakelse i sosiale medier,
samt gir eksempler på hvilken nytteverdi den kan ha. Boka henvender seg til kommunikasjonsmedarbeidere
og personer med lederansvar i offentlige virksomheter.
Program lørdag. 09-10:10: Congress 2 Kunne Trøndelag valgt Trump? (plenum) Christopher Morris (59), en
av grunnleggerne av fotojournalistbyrået VII i New York, er. Nasjonal etat for kystforvaltning og samferdsel.
Trafikkinformasjon, lover og regler og aktuelt. Innloggede tjenester. Du kan logge på NAVs tjenester med
ulikt sikkerhetsnivå. Med MinID kan du sende meldekort, bruke arbeidstjenestene, sjekke utbetalinger m.m.
Den svenske statsministeren Stefan Löfven møtte den islamske republikkens president Hassan Rouhani
lørdag. En handelsdelegasjon med 40 deltakere fra. Mintankesmie.no omhandler habilitet, interessekonflikter,
korrupsjon, gjeldsproblemer, fattigdom, medisinsk utstyr, legemidler (som antidepressiva, antipsykotika.
Retorikken kan hjelpe oss med å ta de valgene som passer best i en skriveprosess. Den tredje retoriske
arbeidsfasen, elocutio, forteller oss hvordan vi kan gjøre. Er det noe som kjennetegner vår samfunn er det at vi
kan ytre oss i full offentlighet som vi ønsker. Vi kan sende leserinnlegg til aviser, skrive kronikker, lage.
Nordic Mining ASA søkte i 2008 om tillatelse etter forurensningsloven til utvinning og oppredning av rutil fra
Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Her skriver jeg om ideer, verdier og politikk.
De siste dagene har jeg lurt på en ting: Hvorfor sier representanter for regjeringspartiene at de i denne

perioden. Vi har bygget et Naturhus og en selvforsynende hage på Sandhornøya i Nordland. Prosjektet er
sterkt inspirert av arkitekt Bengt Warne, den russiske Bokserien The.

