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Udfordringer 

 Ytringsfrihed i opinion 
 Ytringspligt ifbm rådgivning 
 Kollegialitet og fagområder 
 Prügelknäbe 
 Konflikthåndtering 
 Image og forretningsmuligheder 



Initiativer 

 Invitationer til skrivecoaching 
 Seminarer i mediehåndtering 
 Medietræning 
 Legitimering af optræden i medierne gennem italesættelse 
 Fremtidig inddragelse af primærinteressenter 



Ytringsfrihed 
 Grundlovens §77: 
 "Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine 

tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre 
forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres. 

 "Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Artikel 10: 
 Stk. 1 "Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed 

og frihed til at give eller modtage meddelelser eller tanker, uden 
indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til grænser. Denne 
artikel forhindrer ikke stater i at kræve, at radio-, fjernsyns- eller 
filmforetagender kun må drives i henhold til bevilling."Stk. 2. "Da 
udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, kan 
den underkastes sådanne formelle bestemmelser, betingelser, 
restriktioner eller straffebestemmelser, som er foreskrevet ved lov og er 
nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale 
sikkerhed, territorial integritet eller offentlig sikkerhed, for at forebygge 
uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden, 
for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at 
forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger, eller for at sikre 
domsmagtens autoritet og upartiskhed." 

https://da.wikipedia.org/wiki/Det_danske_riges_grundlov
https://da.wikipedia.org/wiki/Den_Europ%C3%A6iske_Menneskerettighedskonvention


Information vs Opinion 

 Hvor mange sæler har I fundet? 
 Hvad summen af …? 
 Hvad MENER du, man bør gøre? 
 Hvad SYNES du om den behandling? 
 Hvorfor TROR du, at ministeren….? 
 Hvorfor er det farligt at …. ? 
 Jeg mener, at …. 
 Vi benægter enhver sammenhæng… 
 

 



Ytringsfrihed og –pligt som forsker 

 
 Den gode myndighedsbetjening står på tre ben: Faglig kvalitet, 

åbenhed og uafhængighed.  
 Sagen om landbrugspakken er et eksempel på, at vores principper 

af og til kan komme under pres. Den har også vist, at vores forskere 
ikke desto mindre holder fast i principperne. Vores store værdi for 
samfundet består netop i, at vi kan levere svar af høj kvalitet i 
samarbejde med alle uden at miste armslængden. Det gør vores 
forskere hver dag med både private og offentlige partnere.  

 Det er en afgørende kvalitet for AU, og det vil jeg og 
universitetsledelsen til enhver tid bakke op om.  

  - Niels Christian Nielsen, dekan, Science and Technology, Aarhus 
Universitet 
 





Som man spørger … 



Myndighedsbetjening 
og offentligheden 
– EKSPERTROLLEN, YTRINGSFRIHEDEN OG DE KLASSISKE NYHEDSKRITERIER 

Rådgivningspanelet 06062016 


	Myndighedsbetjening og offentligheden
	Udfordringer
	Initiativer
	Ytringsfrihed
	Information vs Opinion
	Ytringsfrihed og –pligt som forsker
	Slide Number 7
	Som man spørger …
	Myndighedsbetjening og offentligheden

