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Regeringen og aftalepartierne har besluttet, at der skal nedsættes et udvalg, som 

skal undersøge, hvordan rammerne omkring mediernes ansvar kan gøres mere 

tidssvarende med henblik på at styrke borgernes retssikkerhed i en digital virke-

lighed. 

 

Baggrund 

Medierne spiller en afgørende rolle i at understøtte borgernes demokratiske delta-

gelse og kontrollere magtudøvelsen i samfundet. Uafhængige medier giver bor-

gerne mulighed for at danne deres egne meninger ved at stille kritisk og troværdig 

journalistik til rådighed for befolkningen. Medierne er på den måde afgørende for, 

at borgere kan tage aktiv del i demokratiet på et oplyst grundlag. 

 

Mediebranchens rolle i demokratiet stiller samtidig krav om ansvarlig nyhedsfor-

midling og bidrag til den demokratiske samtale. Ikke mindst i lyset af en ny digital 

medievirkelighed, der har øget hastigheden og konkurrencen om nyhederne og læ-

serne. Historier i pressen kan have store konsekvenser for borgere og virksomhe-

der. For de udsatte parter kan det være svært at tage til genmæle – ikke mindst når 

historierne med rekordhastighed spredes via sociale medier og andre digitale plat-

forme. Selvom medierne sletter urigtige historier, lever de videre digitalt, og 

selvom nye nuancer kommer frem, er det den første overskrift, der står tilbage for 

eftertiden. Det kan udfordre tilliden til medierne og borgernes retssikkerhed.  

Samtidig med at de traditionelle medier i højere grad bliver digitale, er også nye 

medieaktører kommet til, fx bloggere og influencere, der kan have lige så stor – 

eller endda større – rækkevidde end de traditionelle medier. Det rejser spørgsmål 

om de nye medieaktørers ansvar for det indhold, de publicerer og viderebringer. 

 

Mens ærekrænkende billeder, udtalelser mv. udbredes i et hastigt tempo og om-

fang på sociale medier, kan der i nogle tilfælde gå lang tid fra krænkelsen finder 

sted, til sagen er pådømt ved domstolene. Den krænkede part kan have behov for 

at opnå en hurtigere genoprejsning, end hvad der ligger inden for tidshorisonten 

af en straffesag ved domstolene. Dertil kommer, at den krænkede part ikke nød-

vendigvis har ressourcer til at føre en privat straffesag. 

 

Der nedsættes på denne baggrund et udvalg, der får til opgave at undersøge, hvor-

dan ansvarssystemet for medierne kan styrkes og opdateres til en digital medievir-

kelighed, og hvordan det sikres, at både traditionelle og nye medier lever op til de-

res ansvar for den demokratiske samtale. Endvidere skal udvalget undersøge, 

hvordan borgere, der udsættes for digitale ærekrænkelser, kan sikres en lettere og 

mere smidig adgang til genoprejsning.  
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Opgavebeskrivelse for udvalget  

Pressenævnet 

Udvalget skal overveje, om de nuværende rammer for Pressenævnets virke er tids-

svarende, og hvordan nævnets rolle skal se ud fremover.  

 

Udvalget kan i den forbindelse undersøge, hvordan de vejledende regler for god 

presseskik udmøntes i Pressenævnets praksis, fx hvad angår retten til at blive 

glemt i de digitale medier og beskyttelsen af privatlivet. Udvalget kan desuden un-

dersøge, i hvilket omfang medierne efterlever Pressenævnets afgørelser om god 

presseskik, og overveje, om der er behov for at give nævnet yderligere reaktions-

beføjelser. Udvalget kan derudover undersøge, om sagsbehandlingstiden ved Pres-

senævnet kan nedbringes, og om der er behov for øget vejledning af borgere og 

virksomheder om muligheden for at indbringe en sag for Pressenævnet.  

 

Medieombudsmand 

Udvalget skal undersøge, hvordan der kan etableres en medieombudsmand efter 

svensk forbillede, som kan undersøge sager på eget initiativ og har til opgave at bi-

drage til god publicistisk praksis gennem meningsdannelse, medieetisk debat og 

initiativer. 

Det forudsættes, at udvalget i den forbindelse afdækker de svenske erfaringer med 

Medieombudsmanden og overvejer fordele og ulemper herved i en dansk kon-

tekst. Udvalget kan opstille forskellige modeller for en eventuel dansk medieom-

budsmand, herunder organiseringen heraf.  

De presseetiske regler 

Udvalget skal undersøge, om de brancheetiske normer og standarder understøtter 

mediernes ansvar for den demokratiske samtale, herunder om de i tilstrækkelig 

grad understøtter en ansvarlig nyhedsformidling. Udvalget skal herunder under-

søge, hvordan de brancheetiske normer og standarder i mediebranchen kan styr-

kes i form af de vejledende regler for god presseskik. Ikke mindst i lyset af medie-

udviklingen og den øgede hastighed i nyhedskredsløbet. Udvalget skal i den for-

bindelse inddrage erfaringer og perspektiver fra andre brancher med eksplicitte 

branchenormer og standarder.  

Nye medieaktører  

Udvalget skal undersøge bloggere og influenceres ansvarsforhold med hensyn til 

det indhold, de publicerer og viderebringer. 

Udvalget kan i den forbindelse overveje, hvordan influencere og bloggere kan stil-

les til ansvar i tilstrækkelig grad, herunder om der f.eks. er behov for at pålægge 

dem et redaktørlignende ansvar. 

Genoprejsning for digitale ærekrænkelser 
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Udvalget skal overveje, hvordan der kan etableres en lettere og smidigere proces 

for genoprejsning og eventuel godtgørelse for navnlig digitale ærekrænkelser be-

gået af medier eller enkeltpersoner, fx på mediets hjemmeside eller på de sociale 

medier, herunder mulighederne for at indføre en ordning i stil med småsagspro-

cessen ved domstolene. 

Organisering af udvalget mv. 

Udvalgets formand og medlemmer udpeges personligt af kulturministeren. For-

manden skal være jurist. Udvalget skal bestå af repræsentanter fra mediebranchen 

og journaliststanden, de sociale medier og eventuelt andre relevante aktører. Ud-

valget skal endvidere bestå af uafhængige eksperter med relevante juridiske kom-

petencer inden for fx medieret, strafferet og erstatningsret samt uafhængige ek-

sperter med kompetencer inden for medieudviklingen og den digitale udvikling. 

Desuden skal udvalget repræsentere civilsamfundet og borgernes perspektiv. Der-

udover skal Justitsministeriet og Kulturministeriet være repræsenteret i udvalget.  

Udvalget sekretariatsbetjenes af Kulturministeriet og Justitsministeriet.  

Udvalget kan inddrage og drøfte relevante internationale erfaringer samt drage 

sammenligninger til organisering og praksis i relevante organer inden for mediean-

svarssystemerne i andre lande. 
 

Udvalget skal derudover løbende overveje inddragelse af relevante myndigheder 

og organisationer, herunder Pressenævnet.  

 

Udvalget afgiver anbefalinger halvandet år efter, udvalget er nedsat, med henblik 

på efterfølgende politiske drøftelser. Udvalget kan, hvis det vurderes hensigtsmæs-

sigt, afgive delafrapporteringer. 


