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Den 
historiske 
udvikling

2014: Enkelte myndigheder – Skattefar 
på Twitter, Udenrigsministeriet

2015: Retningslinjer fra 
Statsministeriet

2015-2019: Sociale medier blive 
primær kommunikationsplatform

2019: Nye retningslinjer fra 
Statsministeriet

2019-: S-regeringen er meget aktiv på 
de sociale medier…



Fordele og ulemper ved sociale medier

Fordele
• Én til mange kommunikation
• Direkte dialog med borgere
• Dér, hvor (de fleste) borgerne er
• Nemt, hurtigt og billigt
• Ingen “redaktør”

Ulemper
• Retlige krav, hvis minister- eller 

myndighedsprofil
• To-vejskommunikation, så budskab og 

indhold er svær at styre
• ”Bobler”; kommunikation med de 

indviede



Forskellige 
typer af 
profiler

Ministerprofiler, borgmesterprofiler, 
myndighedsprofiler og 
kampagneprofiler

Ministres, borgmestres private 
profiler

Medarbejderes private profiler



Den retlige 
udvikling

• Ingen specifikke regler (… og 
forvaltningsretten er jo teknologineutral)

• Spredt ombudsmandspraksis (mest 
udviklet FØR SoMe)

• Gammelkendte principper fra 
forvaltningsretten og 
embedsmandspligter

• Fenger, UfR 2021 B 105
• … og så FOB i torsdags! Dan Jørgensens 

SoMe



Dan 
Jørgensens 
profiler

• Ca 1000 opslag til 3 år
• Ca 40% af alle opslag på de private profiler
• Ca. 1 årsværk på 3 år
• Ombudsmanden: Private profiler – ikke 

kompetence
• Bistand skal stadig være lovlig (og er 

omfattet af kompetence)



Nogle karakteristika

Privat

• Ingen regler
• Ingen svarpligt
• Ingen hjælp/bistand
• … bortset fra udkast

Myndighed

• Forvaltningsret
• GDPR
• ”Bistand”/ressourcer
• Ikke partipolitisk/privat
• Svarpligt



Særligt 
relevante 
retlige 
principper 
mv.

Sandhedspligten

Partipolitisk neutralitet, herunder om 
særlige rådgivere

Ikke hjælp til “private” aktiviteter
(herunder partipolitiske)

Saglighed (magtfordrejning)

Embedsværkets genanvendelighed





Dilemmaer 



Dilemmaer –
spørgsmål/overvejelser/refleksioner

Hvor går grænsen 
for ”ressort”-
aktiviteter?

SoMe har ikke 
”redaktør”

Kan gamle 
principper bruges i 

en SoMe-
virkelighed, hvor 
der skal ganges 
med 1.000? (fra 

kronik til Twitter)

Bliver bistanden til 
regeringen ”for 

stor”? (cementeres 
magten?)



Kommentarer, spørgsmål 
mv.
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