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Jeg har modtaget Transparency International Danmarks brev af 1. februar 
2022. 

Foreningen opfordrer mig til ”at indlede en egen drift-undersøgelse af 
ministres brug af private SoMe-kanaler (Facebook, Instagram og Twitter) til 
myndighedsinformation/-kommunikation”.

Foreningen anfører bl.a., at man i de seneste år – særligt i forbindelse med 
håndteringen af corona-krisen – har set, at ministre i stigende omfang bruger 
private såkaldte SoMe-kanaler til at lancere eller forberede offentligheden på 
myndighedstiltag eller kommunikerer her, før der kommunikeres gennem 
officielle kanaler. Foreningen mener, at denne praksis ikke er i 
overensstemmelse med et notat fra Justitsministeriet, og at det samtidig vil 
være nyttigt at se på området i lyset af den senere udvikling, som 
myndighedernes anvendelse af sociale medier har gennemgået.

Ombudsmanden har mulighed for af egen drift at gennemføre undersøgelser 
af en myndigheds behandling af sager. Det fremgår af § 17 i lov om 
Folketingets Ombudsmand (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013).
 
Jeg foretager løbende en vurdering og prioritering af, hvilke spørgsmål der 
giver mig grundlag for at indlede en undersøgelse af egen drift. 

Jeg har noteret mig det, som foreningen har skrevet, men kan oplyse, at jeg 
ikke på det foreliggende grundlag har iværksat en undersøgelse i den 
anledning.

Som foreningen er inde på, har Statsministeriet og Justitsministeriet i 2015 
udarbejdet et notat om retlige forhold ved ministres brug af sociale medier. 
Notatet er udsendt til samtlige ministerier og omtaler både de regler, der 
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knytter sig til brug af såkaldte ministerprofiler, og overvejelser vedrørende 
ministres private profiler på sociale medier.

Hvis foreningen mener, at der er et generelt behov for at overveje at revidere 
det nævnte notat, vil jeg henvise foreningen til eventuelt at rette henvendelse 
til Statsministeriet eller Justitsministeriet herom.

Mener foreningen, at der er konkrete tilfælde, hvor offentlige myndigheder 
kan have anvendt sociale medier i strid med reglerne, har foreningen 
mulighed for at klage til mig. Jeg gør dog i den forbindelse opmærksom på, at 
ombudsmanden efter praksis normalt ikke tager stilling til forhold, som en 
myndighed ikke selv har haft lejlighed til at tage stilling til. Jeg henviser til 
ombudsmandslovens § 14. Efter denne bestemmelse kan ombudsmanden 
ikke behandle klager over forhold, der kan indbringes for en anden 
forvaltningsmyndighed, før denne myndighed har truffet afgørelse. 

Jeg tilføjer, at ombudsmandens virksomhed – med enkelte undtagelser – 
alene omfatter den offentlige forvaltning, dvs. offentlige myndigheder, jf. 
ombudsmandslovens § 7, stk. 1 og 4. Det ligger således uden for 
ombudsmandens opgave at undersøge private aktørers virksomhed, 
herunder private personers eller organisationers anvendelse af sociale 
medier. 

Med venlig hilsen
for ombudsmanden




