
Myndigheders brug af 
sociale medier – den 
forvaltningsretlige 
ramme
Kommunalretsforeningen, november 2022 v/advokat Emilie Loiborg 

1



Advokat

Dir: +45 3334 4012
Mob: +45 5234 4012
E-mail: elo@horten.dk

Emilie Loiborg har omfattende erfaring med at rådgive om 
problemstillinger inden for både forvaltningsretten og persondataretten 
– og særligt om samspillet mellem de to regelsæt. Det kan fx være 
hjemmelsspørgsmål i forbindelse med implementering af digitale 
selvbetjeningsløsninger, eller spørgsmål om overholdelse af 
almindelige forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler ved brug af 
digitale løsninger.

Emilie rådgiver også om brug af ny teknologi fx kunstig intelligens og 
underviser i digital forvaltning. Derudover har hun indsigt i 
problemstillinger og spørgsmål om dataetik og  konkrete sager om 
indsigt og aktindsigt. Hun har også erfaringer fra politisk ledet 
organisationer, hvilket hun trækker på i sin rådgivning af klienter.

Karriere
Advokatbeskikkelse, 2022
Advokatfuldmægtig, Horten, 2020
Sekretær, Dataetisk Råd, 2019-2020 
Fuldmægtig, Justitsministeriets departement, 2017-2020

Uddannelse
Cand.jur., Københavns Universitet, 2017
University of Sydney, 2015, Doctor of Law (udveksling)

Specialer
Offentlig ret
Databeskyttelse - GDPR

Emilie Loiborg



3

• At forstå hvilke tekniske og ressourcemæssige overvejelser I skal 
gøre jer ved brug af sociale medier

• At forstå den retlige ramme i forvaltningsretten ved brug af sociale 
medier

• At forstå de forvaltningsretlige krav i sammenhæng med 
embedsmandspligterne ved brug af sociale medier

De tre vigtigste 
ting I skal tage 
med i dag



4

Program – myndigheders 
brug af sociale medier
1. Indledning

2. Generelle forvaltningsretlige rammer

• Valg af sociale medier og ressourcer

• Vejledningspligten

• Sprog og tone (god forvaltningsskik)

3. Den forvaltningsretlige ramme ved besvarelse af henvendelser

• Journaliserings- og notatpligt

• Aktindsigt

• Besvarelse af indlæg

4. Fem gode råd
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Forvaltningsretten gælder også for myndigheders brug af sociale medier

› Overvejelser om tekniske indretninger og ressourcer

• Forvaltningsloven

− Vejledning

− Tavshedspligt

• Offentlighedsloven

− notat- og journaliseringspligt

− Reglerne om aktindsigt

› De almindelige forvaltningsretlige principper

• Princippet om saglig forvaltning

• Lighedsgrundsætningen

• Proportionalitetsprincippet

› God forvaltningsskik

› Embedsmandspligter

› Databeskyttelsesretten

Indledning
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De forvaltningsretlige rammer 
- generelt
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• Mediet og standardindstillingerne

• En myndighed skal afsætte tilstrækkelige ressourcer
til at administrere en profil på sociale medier

• Egentlige henvendelser, anmodninger om aktindsigt 
eller anmodninger om brug af registreredes rettigheder 
skal besvares

Valg af sociale medier 
og ressourcer

Godt råd: Få 
en proces for 
administration 

af mediet
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• Vejledning og udmeldinger skal være retvisende

• Hvordan myndigheden vejleder borgeren om brugen af det sociale
medie (disclaimer)

• Vejledning om myndighedens opgaver og virksomhed skal
overholde almindelige forvaltningsretlige krav

• Kan være en pligt til at videresende en henvendelse

Vejledning og 
udmeldinger
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FOB 2015-63

• Danske udlændingemyndigheder indrykkede i september 2015 en 
annonce i en række libanesiske aviser. Der blev også placeret 
annoncer på en række sociale medier i Libanon.

• Ombudsmanden udtalte sig kritisk vedrørende myndighedernes 
vejledning – særligt gennem avisen, og anførte bl.a. ”at det er et 
krav, at vejledningen ikke må blive så kortfattet, unuanceret og – for 
modtageren – irrelevant, at den i den samlede kontekst ikke er 
retvisende.”

• Videre udtale han i samme sag, ”at myndighederne er forpligtet til at 
sikre, at informationen er lettilgængelig, korrekt (dvs. retvisende og 
ikke vildledende eller mangelfuld) og tilstrækkeligt detaljeret til, at 
den enkelte borger kan få kendskab til de muligheder, som er 
relevante for vedkommende”

Vejledning -
flygtningeannoncen
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I pressemeddelelsen udtalte Skattestyrelsen bl.a., at det var lovligt for 

Skattestyrelsen at indgå forliget med de amerikanske pensionsplaner, og at 

Rigsrevisionen konstaterede dette i den faktuelle gennemgang.

Skattestyrelsen skrev også, at Rigsrevisionen bekræftede den udlægning af forliget, 

som Skattestyrelsen tidligere havde givet offentligheden. Endelig fremgik det, at det 

ærgrede og bekymrede styrelsen, at visse medier vedholdende fastholdt forkerte 

udlægninger af forliget. Dagbladet Politiken klagede til ombudsmanden over de dele 

af pressemeddelelsen, der drejede sig om mediernes udlægning.

Det var ombudsmandens opfattelse, at Skattestyrelsens udsagn i 

pressemeddelelsen om Rigsrevisionens vurderinger af det indgåede forlig gik videre 

end det, som Rigsrevisionen havde udtalt sig om. Ombudsmanden mente 

således, at det ikke var retvisende, når Skattestyrelsen i pressemeddelelsen 

tog Rigsrevisionen til indtægt for, at Rigsrevisionen havde vurderet 

lovligheden af det konkrete forlig. Endvidere var det efter ombudsmandens 

opfattelse ikke berettiget, at Skattestyrelsen i pressemeddelelsen reelt tog 

Rigsrevisionen til indtægt for, at bl.a. Politiken skulle have udtalt sig fejlagtigt om 

forliget. 

FOB 2020-46

Pressemeddelelser 
skal være retvisende
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• Kravet om god forvaltningsskik gælder også ved 
myndighedernes administration af profiler på sociale 
medier

• Sprog og tone ved kommunikation 

Sproget på sociale medier

God 
forvaltningsskik



Eksempler
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Ændrer sociale medier på muligheden for at bruge en anden tone?
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De forvaltningsretlige rammer 
ved besvarelse af konkrete 
henvendelser
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Generel meningstilkendegivelse eller egentlig henvendelse?

Momenter:

• Det sociale medies karakter

• Det sociale medies funktionalitet

• Karakteren af borgerens indlæg

Kvalificering af indlæg

Journaliserings- og notatpligt

VIGTIGT
Kvalificeringen 
har betydning 
for den videre 

behandling
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• Reglerne om journalisering og notat gælder

• Borgerens mulighed for at slette indlæg medfører, at der skal 
foretages en hyppigere overvågningen af profilen

• Journaliseringspligten antages at gælde, uanset hvor længe et 
indlæg er tilgængelig på det sociale medie

Offentlighedslovens § 13 og § 15

Journaliserings-
og notatpligt
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Indlæg på offentlige myndigheders sociale medier kan:

• Være omfattet af retten til aktindsigt

• Indeholde en anmodning om aktindsigt (over i andet system)

• Praktisk håndtering ved screenshot

Aktindsigt
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Teknologineutralt 

Omfatter materiale, der:

• kan sidestilles med egentlig skriftlige dokumenter og aktstykker, og

• har været undergivet administrativ sagsbehandling

Indlæggets indhold

Kan have så formløst et indhold, at indlægget ikke er omfattet af 
offentlighedsloven 

• Konkret vurdering af indholdet i indlægget og den sag, indlægget vedrører

Dokumentbegrebet

Aktindsigt
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Slettede indlæg

Kun aktindsigt i dokumenter, som myndigheden er i besiddelse af på tidspunktet for anmodningen

• Der er derfor ikke ret til aktindsigt i slettede indlæg

• Aktindsigtsanmodningen udløser ikke i sig selv en pligt til at genskabe slettede indlæg

Tilgængelige indlæg

• Kan i praksis ske ved en henvisning til profilen

− Her dog krav om, at profilen er offentlig tilgængelig, og det ikke kræver brugerprofil for at læse

Dokumenter, der er i myndighedens besiddelse

Aktindsigt
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Er det en henvendelse?

God forvaltningskik

• Skriftlige indlæg skal besvares skriftligt

Tavshedspligt

• Fortrolige oplysninger og følsomme oplysninger skal ikke videregives eller sendes på sociale medier

Vejledningspligt

• Hvis indlægget indeholder et spørgsmål, uanset om borgeren eksplicit har bedt om vejledning

• Pligt til at sende videre

Lighedsgrundsætningen

• Forskelsbehandling i forhold til hvilke indlæg der besvares, skal være sagligt begrundet 

• Det skal være sagligt at slette indlæg

Magtfordrejningslæren 

• Indlæg må ikke slettes blot på baggrund af, at den offentlige myndighed er uenig med indholdet

• Positive indlæg må ikke blive på profilen i længere tid end negative

Proportionalitetsprincippet

• Medfører, at man i nogle situationer bør give mulighed for at rette i stedet for at slette indlægget 

Særligt ved (ikke) besvarelse 
af indlæg
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1. Overvej indledningsvist, om myndigheden overhovedet skal have en profil på 
sociale medier, herunder om myndigheden har tilstrækkelige ressourcer til løbende 
at monitorere profilen

2. Overvej, hvilke indstillinger der skal være på profilen for på bedste vis at imødegå 
de forvaltningsretlige regler; skal borgere fx kunne slå beskeder op, kommentere 
på andres indlæg mv.?

3. Placer ansvaret for, hvem i myndigheden der slår opslag op, hvem der holder øje 
med indlæg, spørgsmål og kommentarer, og hvem der har ansvar for journalisering 
samt videre foranstaltning af henvendelser

4. Hvis borgere kan sende beskeder, kommentere på indlæg mv., er det særligt vigtigt 
at være opmærksom på, at der kan komme anmodninger om aktindsigt eller 
anmodninger om brug af de registreredes rettigheder efter databeskyttelsesretten. 
Det skyldes, at der gælder særlige frister for denne type sager. Fastsæt en proces 
for håndteringen af sådanne henvendelser

5. Lav interne retningslinjer for, hvordan de forvaltningsretlige regler om notatpligt, 
journalisering og vejledning mv. skal overholdes på profilerne i praksis. Ajourfør 
retningslinjerne, hvis det bliver nødvendigt

gode råd
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Spørgsmål?



Ingen virksomhed kan stå stille. Verden er i forandring, og derfor skal 
lovgivningen følge trop. Den teknologiske transformation bevæger sig med 
lynets hast, og nye dagsordener skyder frem så hurtigt, at vi knapt når at 
sætte os ind i den første, før den næste ser dagens lys. Som strategisk-
juridiske rådgivere er vi derfor nødt til at være nysgerrige og undersøge 
mulighederne uden altid at vide, præcis hvor vi ender. Ja, du hører det fra et 
advokatfirma.

Horten er en full-service advokatvirksomhed med over 65 års erfaring og 350 
specialister, der alle står klar til at gå nye risici, udfordringer og muligheder i 
møde sammen med vores kunder. 

Vi klæder førende organisationer på til at kunne agere og reagere inden for 
områder som bank og finansiering, fast ejendom, grøn energi, teknologi, IP 
og M&A, så de kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag – og nogle 
gange endda tage modige valg.

Når verden ændrer sig, gør juraen også. 
Horten – Find a way.

Vi er en full-service 
advokatvirksomhed med 

speciale i bank og finansiering, 
fast ejendom, grøn 

energi, teknologi, IP og M&A.

Vi er 350 specialister, der 
altid går nysgerrigt til værks.

Vi klæder førende 
organisationer på til at kunne 

agere og reagere, når 
lovgivningen ændrer sig.

Vi undersøger nye risici, 
udfordringer og muligheder 

uden altid at vide, præcis 
hvor vi ender.
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