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Besvarelse af 10 dages forespørgsel fra Nye Borgerlige – 
Embedsmænds udarbejdelse af udkast til borgmesterens 
og de fem rådmænds private SoMe 
 

Henrik Arens fra Nye Borgerlige har 18. november stillet nedenstående seks 

spørgsmål til embedsmænds udarbejdelse af udkast til borgmesterens og de 

fem rådmænds private SoMe. Spørgsmålene adresseres enkeltvis.  

 

1. Hvor længe har det været praksis i de forskellige magistratsafdelin-

ger, at embedsmænd laver udkast til borgmesterens og de fem råd-

mænds private SoMe? 

MBA 

Siden den 3. oktober 2022. Før den dato har embedsmænd ved enkelte lej-

ligheder givet forslag til anledninger, hvor borgmesteren kunne kommunikere 

på de sociale medier eller taget et billede og sendt til ham. 

 

MSB 

MSB har ikke forud for notatet fra BA lavet udkast til rådmanden, men over-

vejer muligheden.  

 

MTM 

I Teknik og Miljø udarbejder embedsmænd hverken udkast eller forslag til 

borgmesterens eller rådmanden for Teknik og Miljøs – eller øvrige råd-

mænds - private SoMe. 

 

MSO 

Siden 30. marts 2022. 

 

MKB 

I kultur og Borgerservice er det praksis at rådmanden selv passer sine pri-

vate profiler. 

 

MBU 

I Børn og Unge har det været praksis de seneste fire-fem år, at der ved ud-

sendelse af eksempelvis pressemeddelelser og debatindlæg samt ved råd-

mandsbesøg på skoler og i dag- og fritidstilbud, laves udkast til rådmandens 

private SoMe-kanaler. Tekstudkastene kan rådmanden tage udgangspunkt i, 

når han kommunikerer om opgaven som rådmand for Børn og Unge, herun-

der organisationens virke og praksis. 

 

2. Hvor mange udkast er der blevet udarbejdet i de forskellige magi-

stratsafdelinger i 2022? 

MBA 

BA har udarbejdet 18 udkast til borgmesteren  
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MSB 

På svartidspunktet ingen 

 

MTM 

Ingen 

 

MSO 

Sundhed og Omsorg har i alt udarbejdet 30 udkast til rådmanden. Rådman-

den har anvendt 17 af forvaltningens udkast på sine private sociale medier, 

svarende til 1 opslag hver anden uge. Typisk er udkastene baseret på en let-

tere omskrivning af baggrundsnotater, taler og andet materiale, som er udar-

bejdet til eller på baggrund af rådmandens møder.  

 

Som eksempel har rådmanden haft 56 opslag på Facebook i perioden 30. 

marts 2022 til og med den 22. november 2022. Af disse opslag er 12 baseret 

på udkast fra forvaltningen, hvilket svarer til ca. 21 procent. 

 

MKB 

MKB har ikke udarbejdet udkast til opslag til rådmandens private profiler. 

 

MBU 

Rådmanden har pr. 24. november fået tilsendt 96 udkast til tekster udarbej-

det af embedsværket – som oftest i forlængelse af anden kommunikation jf. 

svar på spørgsmål 1. Rådmanden har ikke benyttet sig af alle foreliggende 

tekstoplæg 

 

3. Hvordan kan det være embedsmænd må skrive udkast men ikke selv 

trykke på knappen? Altså oprette opslaget. 

 
En borgmester eller rådmand kan have to forskellige ”typer” profiler: 

• En ”Privat profil”, der administreres af rådmanden eller borgmeste-
ren som privatperson. 

• En ”Myndighedsprofil”, der udelukkende vedrører kommunens opga-
ver. 

 
Private profiler er ikke omfattet af de samme forvaltningsretlige regler som 
en myndighedsprofil. 
 
Embedsværket vil på grund af princippet om partipolitisk neutralitet ikke 
kunne oprette eller administrere rådmandens eller borgmesterens private 
profil. Heri ligger, at det ikke kan være kommunen, der stiller personaleres-
sourcer til rådighed for den egentlige drift af den private profil. 
 
Embedsværket bør derfor ikke stå for hverken at slå et opslag op, opdate-
ring eller overførelse af indlæg til private profiler. 
 
Det bemærkes, at Ombudsmanden den 10. november offentliggjorde føl-
gende nyhed om emnet (dog vedrørende ministres private profiler): 
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Embedsværkets bistand til indlæg på ministres private profiler på sociale 
medier rejser principielle spørgsmål (ombudsmanden.dk). Heraf fremgår, at 
der afventes, om der kommer nye retningslinjer fra Demokratiudvalget. 

 

4. I notatet fra borgmesterens afdeling den 3. oktober 2022 fremgår det 

at embedsmænd må lave udkast til opslag eller en kommentar på 

SoMe. Hvor meget skal borgmesteren eller rådmanden ændre i opsla-

get, for at denne må bruge det på sine private SoMe? Hvem har ansva-

ret for at kontrollere dette? 

 

Princippet om partipolitisk neutralitet forhindrer ikke embedsværket i at bistå 

rådmanden eller borgmesteren i forhold til faglige spørgsmål relateret til ind-

læg på sociale medier. 

 

Embedsværket kan i den forbindelse 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 råd-

mandens eller borgmesterens ansvarsområde.  

 

Embedsværkets bistand i sådanne tilfælde adskiller sig ikke væsentligt fra 

bistand til udarbejdelse af kronikker og debatindlæg i trykte og digitale me-

dier.  

 

Det er en betingelse for bistanden på dette område, at bistanden foregår in-

den for de almindelige rammer for embedsværkets bistand med hensyn til 

faglighed, lovlighed, sandhedspligt og partipolitisk neutralitet. 

 

Når embedsværket har formuleret et udkast, er det rådmanden eller borgme-

steren som privatperson, der poster dette. Der er ikke krav om, at udkastet 

skal ændres af rådmanden eller borgmesteren, inden det offentliggøres. 

 

5. Kan jeg få indsigt i de specifikke udkast sammenholdt med det der 

rent faktisk blev lagt på SoMe? 

MBA 

Se vedhæftede eksempler  

 

MSB 

På svartidspunktet ingen eksempler  

 

MTM 

Se ovenstående svar 

 

MSO 

Se vedhæftede eksempler  

 

MKB 

https://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/embedsvaerkets_bistand_paa_sociale_medier/
https://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/embedsvaerkets_bistand_paa_sociale_medier/
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Se ovenstående svar 

 

MBU 

Se vedhæftede eksempler  

 

6. Det fremgår også af notatet at det bør overvejes om disse notater og 

udkast skal journaliseres. Bliver de det? Hvis ikke hvorfor? 

MBA 

Ja  

 

MSB 

Evt. opslag vil blive journaliseret 

 

MTM 

Se ovenstående svar 

 

MSO 

Ja 

 

MKB 

Se ovenstående svar 

 

MBU 

Det har ikke været praksis at journalisere tekstudkast til rådmandens SoMe-

profiler. Med afsæt i notat fra Borgmesterens afdeling og vurderingen af, at 

journalisering bør overvejes, har Børn og Unge taget den praksis op til 

genovervejelse. 


