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Spørgsmålet kan deles i to

› Hvad må I hjælpe politikerne med 

› Hvad skal I som kommune og myndighed være opmærksomme på, når I 
anvender de sociale medier

› Dagens oplæg har fokus på anden del
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Agenda
1. Hvorfor GDPR

2. Hvordan må I anvende billeder på sociale medier 

› Myndighedshjemmel 
› Samtykke 
› Oplysningspligt 
› Sletning

3. Brug af sociale medier og databehandleraftaler 

4. Den hårde tone på sociale medier

5. Nyeste udvikling vedr. bistand til politikerne 



Hvorfor er databeskyttelsesloven relevant i forbindelse med 
anvendelsen af billeder
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum
semper nisi
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus

Offentliggørelse af billeder på internettet af genkendelige personer betragtes som 
en behandling af personoplysninger. 

Derfor finder databeskyttelseslovens regler anvendelse, og I skal have et 
behandlingsgrundlag 
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Behandlingsgrundlag 
Der findes ingen specifikke databeskyttelsesretlige regler om offentliggørelse af 
billeder på internettet af genkendelige personer. 

Når I (den dataansvarlige) vil offentliggøre et billede på internettet med 
identificerbare personer, er det vigtigt, at I gør jer klart, hvad jeres grundlag for at 
offentliggøre billedet er. Har du f.eks. fået lov af personen på billedet?

Offentlige myndigheder kan eksempelvis behandle almindelige personoplysninger, 
hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets 
interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som 
myndigheden har fået pålagt.
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Behandlingsgrundlag
Artikel 6, stk. 1
-litra a: Samtykke (frivilligt)
-litra b: Opfylde kontrakt med den ansatte
-litra c: Retlig forpligtelse
-litra d: Den ansattes vitale interesse
-litra e: Samfundsinteresse/myndighedsudøvelse 
(fx FVL)
-litra f: Interesseafvejning (÷ myndigheders 
opgavevaretagelse)
(Strafbare forhold: DBL § 8, CPR: DBL § 11, 
Arbejdsret: DBL § 12)



Behandlingsgrundlag    

Myndighedsudøvelse
Ved vurderingen af, om der kan ske offentliggørelse af et billede på baggrund 

af myndighedsudøvelse eller i skal indhente samtykke, kommer det bl.a. an 

på karakteren af billedet, herunder hvor og hvorfor billedet er taget, i hvilken 

sammenhæng billedet indgår, og hvad der er formålet med offentliggørelsen.

Overvej derfor altid, hvilke eventuelle indvirkninger eller konsekvenser en 

offentliggørelse af billedet kan have for de personer, der er på billedet.
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Eksempler på billeder, der som udgangspunkt kan 
offentliggøres uden samtykke:

• Billeder af besøgende til dronningens besøg på 
Rådhuset

• Billeder af besøgende i en zoologisk have eller 
lignende

• Billeder optaget under en fritidsklub eller forenings 
udfoldelse af aktiviteter

Eksempler på billeder, der normalt ikke vil kunne 
offentliggøres uden samtykke:

• Billeder af besøgende hos lægen, kunder i banken 
og i fitnesscentret eller lignende.

• Billeder af besøgende på en bar, natklub, diskotek 
eller lignende.

• Billeder af ansatte på arbejde i en privat virksomhed 
eller en offentlig myndighed



Særligt om børn/unge 

Omtanke er stadig vigtigt, når man tager billeder af børn - det 
betyder bl.a.:

• I skal tage stilling til, om billederne i det hele taget er relevante at 
dele.

• I skal undgå billeder, der udstiller børnene (eller voksne).

• I skal sørge for sætte nogle tidsfrister for sletning af billederne, 
som giver mening i forhold til formålet med billederne.

• Hvis forældre har noget imod et billede, bør I som udgangspunkt 
fjerne det, med mindre særlige grunde taler imod.

9



Følsomme oplysninger og oplysninger om strafbare forhold
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum
semper nisi
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus

Hvis et billede indeholder følsomme oplysninger om den eller de personer, der er på billedet, skal du 
overveje nøje, om der er grundlag for at offentliggøre billedet uden samtykke fra den eller de 
pågældende. Dette vil således sjældent kunne lade sig gøre.

Du skal også nøje overveje, om et billede, som – eventuelt sammen med tekst – indeholder 
oplysninger om en fysisk persons strafbare forhold, vil kunne offentliggøres.
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Samtykke - formkrav 

› Den registreredes samtykke skal være på plads inden, den dataansvarlige 
påbegynder behandling af de oplysninger, som samtykket angår. 

› Et samtykke kan både afgives mundtligt, skriftligt og digitalt. Det afgørende er, at 
den registreredes erklæring eller handling tydeligt tilkendegiver den registreredes 
hensigt, og et samtykke kan derfor ikke gives stiltiende eller være underforstået.

› Den dataansvarlige skal endvidere kunne bevise, at den registrerede har givet sit 
samtykke til behandlingen af personoplysninger. Et samtykke bør derfor i videst 
mulige omfang afgives skriftligt eller på anden måde, som kan bevises.
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Retten til at tilbagekalde et samtykke

Den registrerede kan på et hvilket som helst tidspunkt trække sit samtykke tilbage. 

Information om, at et samtykke kan trækkes tilbage, skal være givet, inden den registreredes 
samtykke indhentes. 

Udgangspunktet er, at den dataansvarlige skal ophøre med at behandle oplysningerne så 
hurtigt som muligt, hvis den registrerede tilbagekalder sit samtykke. Det er vigtigt at være 
opmærksom på, at opbevaring af den registreredes oplysninger også er en behandling, som 
derfor skal ophøre ved tilbagekaldelsen. 

Den registrerede har ret til at få oplysninger om sig selv slettet, når et samtykke er tilbagekaldt.



Oplysningspligt og ret til indsigelse
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I skal i almindelighed sørge for, at den eller de personer, der er på billedet, 
er vidende om, at I har tænkt dig at offentliggøre billedet på internettet, 
så de har mulighed for at reagere, f.eks. gøre indsigelse imod det.

Hvis den person, der fremgår af billedet, er utilfreds med 
offentliggørelsen, har vedkommende ret til at gøre indsigelse. Det kan 
ske, før billedet er blevet offentliggjort eller på et senere tidspunkt.

Hvis den eller de personer, der er på billedet, ikke ønsker at have billedet 
liggende på internettet, bør du umiddelbart fjerne det.

Så al den frihed i troede I havde fået med myndighedshjemlen, bliver 
rullet lidt tilbage her.



Kommunens brug af sociale medier 
(Facebook)
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Kommunerne skal indgå en 
databehandleraftale med Facebook - Også 
selvom Facebook er gratis at anvende.

Samlet set er det KL's vurdering, at det er 
tvivlsomt, om Facebooks databehandlervilkår 
lever op til kravene til indholdet af en 
databehandleraftale.
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Anbefalinger fra KL 

KL mener, at kommunerne skal indgå en aftale om fælles dataansvar med 
Facebook. Datatilsynet er opmærksom på, at det kræver, at Facebook medvirker til 
en løsning, og Datatilsynet vil følge op på dette. KL anbefaler kommunerne at 
afvente Datatilsynets afklaring af, hvordan kommunerne skal få indgået en aftale 
om fælles dataansvar med Facebook.

› Kommunerne kan undgå at skulle indgå en aftale om fælles dataansvar med 
Facebook. Det kræver, at kommunerne sikrer, at der ikke optræder 
personoplysninger på deres Facebook-side. Dette kan I gøre ved:

• helt at undlade at lægge personoplysninger (herunder billeder af genkendelige 
personer) på siden. Det er ikke nok, at kommunerne har indhentet samtykke til 
behandlingen af personoplysningerne på kommunens side

• lukke for indbakke-/beskedfunktionen sådan, at borgerne ikke kan skrive til 
kommunen via Facebook.



Konsekvenser af overtrædelser af 
GDPR
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Uanset straffelovens § 27, stk. 2, kan kommuner straffes i anledning 
af overtrædelser, der begås ved udøvelse af virksomhed, der ikke 
svarer til eller kan sidestilles med virksomhed udøvet af private.

Bestemmelsen indebærer, at kommuner kan straffes for de 
overtrædelser, som er kriminaliseret i medfør af stk. 1, 2, 4 og 5, 
herunder modtage administrative bødeforlæg fra Datatilsynet, jf. §
42 og noterne hertil. 

Det er endvidere ifølge lovens forarbejder ikke er en forudsætning, at 
der pålægges bøde ved alle overtrædelser 
af databeskyttelsesforordningen og loven. Sagens konkrete 
momenter kan således trække i en formildende retning.

KOMMUNEN PÅ DE SOCIALE MEDIER

https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/rel/LBKG20211851_P27
https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/rel/EUFOR2016679


Digital chikane
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Direkte henvendelser i form af e-
mails, beskeder, opslag på 
medarbejderens egne sider på 
sociale medier, m.v.

Indirekte kontakt i form af fx 
tagging, opslag i andre grupper 
eller på anden væg, henvendelser 
til andre personer indenfor eller 
udenfor forvaltningen 

Skriftligt, billedligt eller ved 
anvendelse af (skjulte) optagelser

Andet?
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2. Retlige rammer

• Chikane af offentligt 
ansatte, straffelovens §
119 a

• Ærekrænkelser, 
straffelovens § 267

• Ytringsfrihed, EMRK 
artikel 10

• Lyd- og billedoptagelser, 
straffelovens § 263 og §
264

• Arbejdsmiljøloven m.v.



2.1 Straffelovens § 119 a –
Chikane

Den, som krænker en af de i § 119 nævnte personers fred ved at 
kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere den pågældende 
under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af 
samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år 

Offentlig påtale (politianmeldelse)

Hvis krav i henhold til offererstatningsloven: Frist for 
politianmeldelse er 72 timer



Hvornår er chikane omfattet 
af § 119 a?

20

Forsæt
Tilfælde, hvor der ikke 
kan være tvivl om, at 
formålet har været at 
chikanere den 
pågældende

Der skal være en fredskrænkelse, dvs. rettet mod 
medarbejderens person

Der foretages en generel vurdering

Chikanøs kontakt
Mundtligt, skriftligt, 
digitalt
Kan være indirekte, men 
Forsæt til kontakt rettet 
mod den ansatte

Karakter og grovhed
Hyppighed
Indhold
Tidspunkt
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Straffelovens § 267 

Ærekrænkelser

Den, der fremsætter eller udbreder en 
udtalelse eller anden meddelelse eller 
foretager en handling, der er egnet til at 
krænke nogens ære, straffes for 
ærekrænkelse med bøde eller fængsel 
indtil 1 år, jf. dog §§ 268 og 269

• Beskyldninger, værdidomme og 
meningstilkendegivelser

• Privat påtale, 6 måneders forældelse

• Krav om tortgodtgørelse



Hvad er ærekrænkelser?
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Alt fra konkrete påstande om ulovlig adfærd, hån, 
fornærmelser til stærkt hånende adfærd (fx spyt)
Generel vurdering

Beskyldninger
Faktum
Kan bevises eller 
modbevises 
Ex: NN har modtaget 
bestikkelse

Meningstilkendegivelser
Ikke faktuel karakter
Påstand
Ex: NN er latterlig

Værdidomme
Subjektivt standpunkt
Kan have et vist faktuelt 
grundlag
Ex: NN handler umoralsk

Straffrihed?
§ 269, rimelig anledning 
og god tro, 
anerkendelsesværdig 
interesse, UfR
2016.3777H
Ytringsfrihed
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EMRK artikel 10 - Ytringsfrihed

Både § 119 a og § 267 anvendes under iagttagelse af 
ytringsfrihedsbestemmelsen i EMRK artikel 10

Enhver har ret til ytringsfrihed

Begrænsninger i ytringsfriheden skal som udgangspunkt 
have hjemmel i: Lov, legitimt formål og nødvendighed i et 
demokratisk samfund 

Har ytringen en samfundsmæssig eller anden 
anerkendelsesværdig interesse

Der foretages en helhedsvurdering

Særlige opmærksomhedspunkter

• Offentlige myndigheder skal tåle kritik, og offentligt ansatte 
skal tåle mere end privatansatte

• Politikere skal tåle mere end medarbejdere 

• Man skal ikke tåle ytringer, som er tiltænkt at påvirke 
udførelsen af hvervet eller skade offentlighedens tillid til 
myndigheden



Retspraksis – § 119 a (Chikane
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Vestre Landsret 13/2-2020: Borger havde kontaktet socialrådgiver privat via 
Facebook. Anvendt privat foto af hende og hendes kæreste på egen Facebook 
profil. Ikke offentlig eller samfundsmæssig relevans iht EMRK art 10. Dømt.

Østre Landsret 4/9-2020: Borger skrev Facebook opslag om en afgående 
skolechef: Forvoldt skade på borgere, skyld i for tidlig død, manipuleret og 
truet. ”Må karma ramme!”  Frifundet (dømt i byretten).

Vestre Landsret 22/9-2021: Borger lagde et opslag på sin egen Facebook og 
delte det i to grupper på Facebook. Navngiven sagsbehandler beskyldes for 
løgn, uberettiget tvangsfjernelse og medvirken til mishandling af barn. 
Frifundet.

Vestre Landsret 1/12-2021: Borger sendte en sms til politiassistent om natten. 
Ønsker hende og familien død. ”Vi ses i hullet :)”. Frifundet.



Retspraksis - ærekrænkelser
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U 1947.606 H: Offentligt fremsatte udtalelser om bygningsinspektør 
ubeføjede. Tortgodtgørelse.

Retten i Holstebro, 7/12-2011: En ledende tjenestemand i en kommune blev på 
en hjemmeside beskyldt for et strafbart forhold og for forhold, som var 
ærekrænkende for tjenestemanden. Ubeføjet. To tiltalte fik hver en bøde på 
500 kr.

U 2019.2895 ØLD: Frifindelse for udtalelser om, at to sagsbehandlere havde 
handlet ulovligt eller kritisabelt. Påstand om, at de to sagsbehandlere 
forsætligt havde tilsidesat lovgivningen kendt ubeføjet. Bøde på 1.800 kr. 
Begge tilkendt tortgodtgørelse.



Nyeste ”udvikling” 

Statsministerens svar på spg. Nr. S 599 
og S 629

26

”Af notatet fremgår bl.a., at princippet om partipolitisk neutralitet ikke 
indebærer, at det almindelige embedsværk ikke i et vist omfang vil 
kunne bistå ministeren i forhold til faglige spørgsmål relateret til indlæg 
på sociale medier.

Ministeren vil eksempelvis kunne bede embedsmænd om at udarbejde 
et notat om en faglig problemstilling til brug for ministerens 
kommentarer til et indlæg eller til oprettelse af et indlæg fra ministeren. 
Embedsmændene kan i den forbindelse også bistå på
den måde, at der udarbejdes et egentligt udkast til selve indholdet af 
et indlæg på sociale medier (opslag, kommentarer, tweets mv.) – så 
længe der er tale om et emne inden for ministerens område. 
Embedsværkets bistand i sådanne tilfælde synes ikke at adskille sig 
væsentligt fra bistand til udarbejdelse af debatindlæg i trykte og digitale 
medier”.
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Hvad skal i være opmærksomme på i 
forbindelse med publicering på sociale 
medier

 Borgmesterprofiler 

 De almindelige forvaltningsretlige regler gælder 
 Er der en indbakkefunktion 
 Hvem er dataansvarlig 
 Er det en henvendelse eller et debatindlæg, når eksterne skriver
 Er der journaliseringspligt 
 Er der vejledningspligt
 Retsstridige indlæg 



Tak for 
opmærksomheden

Jesper Gradert 
jegr@kl.dk

mailto:jegr@kl.dk
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