


Kontakt med pressen
Denne vejledning og den række værktøjer, der er knyttet til den, har til formål at støtte dig, når du 
er i kontakt med pressen. 

Om at udtale sig til pressen
Vejledningen gælder, når du udtaler dig som medarbejder i Rødovre Kommune.
Som offentlig ansat er du omfattet af grundlovens bestemmelser om ytringsfrihed – lige som alle 
andre borgere. Det betyder, at du på egne vegne kan deltage i den offentlige debat og fremsætte 
personlige meninger og synspunkter. 

Som medarbejder har du ret, men ikke pligt til at udtale dig om faktiske forhold inden for dit fag-
lige område, forudsat at du ved, hvad du taler om. Du skal naturligvis sørge for at respektere de 
gældende regler om fortrolighed og tavshedspligt. Medarbejderne er i høj grad kommunens ansigt 
udadtil og de fungerer som ambassadører for deres arbejdsplads, når de er i kontakt med pressen. 
Bliver du spurgt om politiske sager eller ikke-vedtagne politiske forhold, skal du henvise til borg-
mester eller kommunaldirektør. 

Hvis du bliver kontaktet af pressen, har du ret til - men ikke pligt til at svare. Men du har pligt til 
at undersøge sagen og finde en anden, der kan svare på journalistens spørgsmål. Kontakt eventuelt 
din nærmeste chef eller Kommunikation og Organisation for at få hjælp. 
 
Rødovre Kommunes holdninger, vurderinger og kommentarer lader vi normalt politikere, forvalt-
ningschefer og afdelingschefer om. Bliver du spurgt om politiske sager eller ikke-vedtagne politiske 
forhold, skal du ubetinget henvise til borgmesteren eller kommunaldirektøren, eventuelt til den 
pågældende udvalgsformand. 

Hvis du har udtalt dig til pressen som medarbejder i kommunen, er det vigtigt at du hurtigst mu-
ligt orienterer din forvaltningschef, som så har ansvaret for at orientere borgmester, kommunal-
direktør og kommunikationsenheden i Kommunikation og Organisation. Det er ikke rart at være 
leder og læse i avisen om forhold, man burde være orienteret om.



Åben, troværdig og tilgængelig
God og professionel pressekontakt kan betyde forskellen mellem god og dårlig omtale i medierne. 
Information, kommunikation, debat og en kritisk presse er en del af vores demokrati. Derfor er 
det Rødovre Kommunes politik at virke for gennemsigtighed i kommunens arbejde - og at al kom-
munikation med pressen er præget af en høj grad af åbenhed, troværdighed og tilgængelighed. 

Åbenheden er kun begrænset dels af hensynet til borgere og medarbejdere, som efter eget ønske 
vil undgå kontakt med pressen og dels af de regler om fortrolighed og tavshedspligt, som vi er 
underlagt som offentlig virksomhed. Bliver du kontaktet af pressen og du ikke ønsker at svare, skal 
du hurtigt give sagen videre til din nærmeste chef eller til Kommunikation og Organisation. Samar-
bejdet med pressen er fra vores side åbent og imødekommende, når pressen kommer til os, men 
vi er også opsøgende over for både den trykte og den elektroniske presse med de historier, vi 
gerne vil have omtalt. Vi er også åbne i situationer, hvor pressen ønsker information om ærgerlige 
sager, der ikke umiddelbart viser kommunen i et positivt lys. Har vi taget fejl, indrømmer vi det – 
og forklarer, hvordan vi har lært af det.

Troværdigheden er afgørende for medarbejdernes og omverdenens tillid til os. Der er sammen-
hæng mellem ord og handling. I en stor virksomhed med mange afdelinger og institutioner bliver 
der naturligvis også begået fejl. Vi har den holdning, at vi også kan informere pressen i den situati-
on. Det øger vores troværdighed, og vi får også selv mulighed for at formulere den første version 
af sagen.

Tilgængeligheden indebærer, at ledelsen eller kommunikationskonsulenten i så høj grad som mu-
ligt, skal være tilgængelig for pressen - især i dagene efter, at vi har sendt orientering eller medde-
lelse til pressen.



Offensiv kommunikation - beredskab
Vi kan tit forudse, at en bestemt situation vil interessere pressen. Kommer vi selv med den første 
version, har vi langt større mulighed for at påvirke artiklens endelige vinkel, end hvis vi bliver bedt 
om en kommentar, når situationen er opstået. Vi vil hellere være i offensiven end havne i en for-
svarsposition. 

Tænk kommunikation med pressen ind i nye aktiviteter og projekter - er der en god historie her? 
Hav eventuelt ’information’ eller ’den gode historie’ som et fast punkt på jeres møder. 

Koordinering, råd, hjælp og vejledning
Det er nødvendigt at koordinere især den aktive udgående pressekontakt, for at sikre at strate-
gisk vigtige emner bliver prioriteret og at medierne ikke bliver ’overfodret’. Det betyder, at pres-
sekontakt skal koordineres med kommunikationsenheden i Kommunikation og Organisation. Tag 
kommunikationskonsulenten med på råd inden du går til pressen Husk altid at informere internt, 
inden du informerer eksternt. 

Vil du have råd, vejledning eller hjælp i en konkret situation, så er kommunens kommunikationsen-
hed i Kommunikation og Organisation på rådhuset altid til din disposition. 



Presse-staldtips - når journalisten ringer
Journalister vil som hovedregel forsøge at komme til at tale med den, der er nær-
mest på begivenheden eller fagområdet. Men den der er nærmest, har ikke nødven-
digvis erfaring, når det gælder pressekontakt. Derfor får du her et par gode råd og 
vink om, hvordan du kan håndtere pressen og få det bedst mulige ud af situationen. 

Du er på fra første sekund.•	  Når journalisten ringer og du tager telefonen - er inter-
viewet i princippet i gang. Det betyder, at du kan blive citeret for alt hvad du siger. Det 
gælder også selv om journalisten lyder som om han eller hun bare vil sludre lidt privat om 
et emne. Hvis du er i tvivl om du kan - eller skal udtale dig, så sig at du ringer tilbage om 
et øjeblik. Giv samme besked, hvis du føler dig taget på sengen og har brug for et øjebliks 
tænkepause.

Bliv klar over journalistens ærinde.•	  Skriv journalistens navn, telefonnummer, medie 
og spørgsmål ned. Spørg journalisten, i hvilken sammenhæng dine udtalelser skal bruges. 
Bliv ved med at spørge, indtil du føler dig sikker. Du kan stille krav til journalisten om 
hvorvidt dine udtalelser kan bruges som baggrundsinformation, eller om han eller hun må 
citere dig med navn. 

Vær altid godt forberedt•	 , når du taler med pressen. Udtal dig ikke om noget du ikke 
ved noget om, men sig, at du vil undersøge sagen nærmere og ringe tilbage. Udtal dig kun 
om dit fagområde - undgå at kommentere politiske sager. Hvis du for eksempel bliver 
bedt om at kommentere en konkret historie fra dagens avis, så er det vigtigt, at du kender 
den præcise ordlyd og sammenhæng - ring tilbage, når du er parat.

Klart og enkelt. •	 Vælg dine hovedbudskaber på forhånd, før du udtaler dig. Hold dig til 
sagen og undgå lange og indviklede forklaringer. Vend eventuelt tilbage til dine hovedbud-
skaber, så du sikrer dig, at journalisten forstår sagen. Undgå fagudtryk - eller forklar dem, 
hvis de er nødvendige. Lad være med at svare på hypotetiske spørgsmål i stil med: ”hvad 
nu hvis...”? 





Det er klogt at have “en mundtlig kontrakt”•	  med journalisten om rammerne for 
interviewet, hvis du er usikker på journalistens hensigter. På den måde kan du undgå ube-
hagelige overraskelser senere i interviewet. Spørg med det samme om det er en bestemt 
konkret sag eller et bestemt dokument, det drejer sig om. Bed om lov til at se eventuelle 
dokumenter eller papirer, hvis I sidder over for hinanden. Hvis interviewet tager en drej-
ning, der går ud over de aftalte rammer, er det tilladt at bryde af - eventuelt ved at bede 
om yderligere tid til at sætte sig ind i sagen.

Godkendelse. •	 Bed om - inden interviewet - at få manuskriptet eller minimum dine egne 
udtalelser til gennemsyn og korrektur for faktiske fejl eller misforståelser. Du kan ikke 
forlange at få ændret journalistens vinkel på historien - kun at rette faktuelle fejl og fejlci-
teringer af dine udtalelser. 

Gæt aldrig•	  og lad være med at give sandheden i flere versioner. Vær ærlig - også om det 
ærgerlige.

Tag pressen og dens deadlines alvorligt•	 . Ring altid tilbage, og vær behjælpelig med 
henvisninger til andre som kan udtale sig, hvis du ikke vil eller kan. 

Stil betingelser for din medvirken•	  i TV og radio. Et minuts optagelse, nul klipning el-
ler alternativt direkte udsendelse - ja eller nej? Får journalisten eller redaktøren lejlighed 
til at klippe i dine udtalelser, er det ikke længere dig der styrer, hvor vægten skal ligge eller 
hvad der bliver sagens kerne.

Skær sagen ned til få, klare budskaber - især i radio og på TV .•	  Hold fast ved dine 
centrale formuleringer, hvis du bliver presset.

Tag ikke kritik i pressen personligt•	 , selv om det kan være svært. Vær professionel.

Orienter din leder, forvaltningschefen og måske dine kolleger, •	 når du har været i 
kontakt med pressen. Ledelsen eller dine kolleger bliver måske også kontaktet for udtalel-
ser i samme sag, så det er vigtigt, at de ved hvad pressen går efter.



Pixi-tjeklisten

Se i øjnene, at det er medierne der sætter dagsordenen, når det gælder nyheder•	

Vær altid høflig og imødekommende•	

Få at vide, hvem du taler med - og hvad sagen drejer sig om?•	

Afgør hurtigt, om du er den rigtige til at svare?•	

Har du brug for mere tid, så tilbyd at vende tilbage - men gør det hurtigt•	

I hvilken samme•	 nhæng skal du udtale dig? Spørg om du udtaler dig til baggrundsinforma-
tion eller til direkte citat. Beting dig, at du kan godkende direkte citater.

Afvis altid at svare på hypotetiske spørgsmål (hvad-nu-hvis)•	

H•	 old dig altid til hovedbudskabet og kendsgerningerne. Start med budskabet, aflever 
derefter argumenterne - og slut af med budskabet. Brug direkte sprog og eventuelt billed-
sprog eller eksempler. Stil spørgsmål og besvar dem selv.

Lad være med at true - og lad være med at fortælle journalisten, hvordan han eller hun •	
skal udføre sit arbejde
Orienter ledelse og kolleger•	

Pressens hitliste
Her kan du se resultaterne af AIM-analyses undersøgelse af, hvad der hitter mest på 
de danske medieredaktioner: 

Virksomheden er troværdig, åben og tilgængelig •	

Det er let at komme i kontakt med de rigtige personer•	

Virksomheden er åben og hurtig med de ønskede oplysninger•	

Der er gode kontakter til ledende medarbejdere•	

Opbyg gerne et fortrolighedsforhold til pressen •	

Hav respekt for pressens arbejdsvilkår og deadlines. Vend hurtigt tilbage.•	



Tavshedspligt og aktindsigt
Når du udtaler dig til pressen, kan du ikke udtale dig om konkrete personlige sager. Vores pligt til 
at give aktindsigt er begrænset af tavshedspligten, så journalisten har ikke ret til at få oplysnin-
ger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold. Virksomheder har heller ikke ret 
til at få oplysningerne.

Fortæl journalisten, at du hverken kan afkræfte eller bekræfte, om vi har en sag på en konkret 
person eller en virksomhed. Det er oplysninger, der er beskyttet af vores tavshedspligt, og det er 
kun borgeren eller virksomheden selv, der kan offentliggøre dem.

Som udgangspunkt har kommunen tavshedspligt om personsager, men tavshedspligten falder væk 
for de konkrete oplysninger, som borgeren selv har offentliggjort. Sagens øvrige indhold er stadig 
omfattet af tavshedspligten. Kommunen har ret til at tilbagevise eller korrigere konkrete beskyld-
ninger, som borgeren har fremsat via pressen. Retter en borger personlige beskyldninger for straf-
bare forhold, har de pågældende eller deres overordnede ret til at forsvare sig. 
Borgerne har som udgangspunkt ret til aktindsigt i kommunale forhold. Men hvis pressen ønsker 
aktindsigt i personsager, skal borgeren selv skriftlig have givet journalisten tilladelse til at offentlig-
gøre oplysningerne.

Alle borgere har ret til at få indsigt i de dokumenter der indgår i sagsbehandlingen i Rødovre 
Kommune. Du kan læse reglerne i offentlighedsloven, der også indeholder væsentlige begrænsnin-
ger for, hvad man kan kræve aktindsigt i. 
 
Er man part i en sag, er der udvidet ret til aktindsigt. Du kan finde reglerne i forvaltningsloven.



Presseadgang - pressebilleder
Presseadgang til kommunale bygninger.
Som udgangspunkt har pressen adgang til alle offentlige bygninger, hvis pressen har et redaktionelt 
begrundet ærinde. Den pågældende afdeling kan stille krav om, at pressen melder sin ankomst på 
forhånd og begrunder besøget. 

Institutioner og skoler er ikke offentlige bygninger og kan principielt afvise pressen.

Pressebilleder
Hvis pressen ønsker portrætbilleder, hvor personen eller medarbejderen kan genkendes, skal de 
portrætterede give skriftlig tilladelse til brug af billedet til et klart defineret formål. Drejer det sig 
om billeder af børn, skal forældrene ubetinget give deres skriftlige tilladelse.

Er du i tvivl, vil du have råd, vejledning eller hjælp i en konkret situation, så er du meget velkom-
men til at kontakte din helt egen personlige presserådgiver i Kommunikation og Organisation.



Links:
Om aktindsigt
Om aktindsigt i Mediebasen på CFJE-online:
http://www.cfje.dk/cfje/Lovbasen.nsf/ID/LB00043572

Om aktindsigt på borger.dk:
http://borger.dk/forside/sundhed-og-sygdom/patientrettigheder-og-klager/aktindsigt

Lovgivning m.v.
Pressenævnets ”Vejledende regler for god presseskik”:
http://www.pressenaevnet.dk/Love-og-regler/Regler-for-god-presseskik.aspx

Medieansvarsloven:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=86861




