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21. januar 2022  

 

 

Til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

 

Sendt pr. mail til  

Louise Cifuentes ldc@kfst.dk   

og Susanne Aamann SAA@kfst.dk  

Dansk Journalistforbunds høringssvar vedrørende udkast til lovforslag  

om regulering af sociale medier. 

 

 

Dansk Journalistforbund, DJ, takker for henvendelsen af den 20. december 2021,  

og skal hermed fremkomme med sit høringssvar vedrørende det ovennævnte  

udkast til lovforslag. 

 

DJ er overordnet positiv over for lovforslagets krav om, at de større tjeneste-

udbydere skal pålægges at etablere nogle enkle og lettilgængelige funktioner og 

procedurer for anmeldelse, efterprøvelse, oplysningsforpligtelse samt afgørelse og 

eventuel fjernelse eller blokering. 

 

Lovforslaget pålægger tjenesteudbyderne at fjerne ulovligt indhold indenfor nogle 

relativt korte tidsfrister kombineret med nogle betydelige bøder i tilfælde af over-

trædelser af fristerne.  

 

Fra DJ’s side tvivler vi på, at disse tidsfrister er realistiske at efterleve i den virkelige 

verden. Vi forudser, at tjenesteudbyderne – for at være på den sikre side – vil 

justere deres procedurer og systemer til at overreagere og overregulere og i den 

forbindelse uundgåeligt vil komme til at fjerne en hel del lovligt indhold. 

Det kan den enkelte tjenesteudbyder gøre med henvisning til sine egne interne 

retningslinjer, som er undtaget for den klageadgang, der ligger i lovforslaget. 

 

Dét er yderst kritisk. For i betragtning af de store sociale mediers centrale placering 

for mange menneskers daglige kommunikation, så vil en sådan overregulering være 

et hårdt anslag mod ytringsfriheden, og en potentiel forværring af en situation, som 

vi allerede har set talrige eksempler på: Tekst og billeder, som er fuldt lovlige 

ytringer, men som prompte bliver fjernet fra de sociale medier. 

 

Det er et selvstændigt kritikpunkt fra DJ’s side, at lovforslaget som ovenfor nævnt 

undtager tjenesteudbydernes interne retningslinjer for klageadgang mv. 

 

DJ er yderst tilfreds med, at indhold fra massemedier i medieansvarsloven er 

undtaget fra regulering i henhold til lovforslaget i det omfang massemediet og 

indholdet herfra er underlagt et redaktionelt ansvar i medfør af medieansvarsloven.  
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Her er der imidlertid fortsat en risiko for, at en tjenesteudbyder kan fjerne stof fra et 

redaktionelt medie blot med henvisning til, at indholdet strider mod tjeneste-

udbyderens egne interne retningslinjer. Dermed vil mediet i de fleste tilfælde ikke 

kunne få efterprøvet tjenesteudbyderens afgørelse. 

 

Lovforslaget bør derfor justeres, således at opslag fra redaktionelle medier er 

omfattet af mulighederne for oplysning og efterprøvelse, uanset hvilken begrundelse 

der blev givet for at fjerne indholdet. 

 

 

Hvis dette høringssvar giver anledning til yderligere spørgsmål eller kommentarer,  

står DJ gerne til rådighed, mail DJ@journalistforbundet.dk. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Hans Jørgen Dybro  

politisk konsulent 
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