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Supplerende information
Her finder du supplerende information til bogens kapitler bl.a. links til relevante hjemmesider, vejledninger
og litteratur.

Kapitel 2 - Medier
Pressenævnet
Datatilsynet
Vejledninger om databeskyttelse

Kapitel 3 – Adgang og optagelser
Folketinget
Vejledning til kommunalpolitikere om det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Kapitel 4 – Aktindsigt
Åbenhedstinget
Offentlighed i Norden af Oluf Jørgensen. Nordicom/DMJX, 2014
The Aarhus Convention: An Implementation Guide. United Nations Economic Commision for Europe, 2014
Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder
Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand om offentlighedsloven
Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand om miljøoplysningsloven
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Kapitel 5 – Kilder
Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed
Folketingets behandling af lovforslaget om beskyttelse af whistleblowere
Beskyttelse af whistleblowere af Oluf Jørgensen
Fortrolige kilder af Nils Mulvad
Højesteretsdommen 13.1.2022 i sagen ”Følsomme oplysninger om private forhold skal anonymiseres”
giver grundlag for nogle pejlemærker: Ved sager med følsomme oplysninger om enkeltpersoner, skal
whistlebloweren anonymisere kort tid efter, at dokumentationen er sikret (f.eks. ved foto med mobiltelefon)
og før videregivelse til journalist. Det er ikke tilstrækkeligt, at journalisten anonymiserer ved publicering.
Højesteret lagde ikke som landsretten vægt på antallet af sager, men udelukkende på, at oplysninger ikke
var anonymiserede ved videregivelse til journalist. Med samtykke fra den enkelte borger kan
whistlebloweren videregive oplysninger om identiteten til journalisten, som derefter kan kontakte den
pågældende.

Kapitel 6 – Ophavsret
Kulturministeriets oplysninger om ophavsret
Kulturministeriets vejledning om god citatskik
Danske Mediers vejledende God skik regler for citater
Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) Gratis publikationer om ophavsret, bl.a.
Ophavsret for begyndere. En bog til ikke-jurister.
Dansk Journalistforbunds information om ophavsret Bl.a. eksempler på aftaler om rettighedsoverdragelse.

Kapitel 7 – Publicering
Folketingets behandling af lovforslag om freds- og ærekrænkelser m.v. (2018-19)
Straffelovrådets betænkning 1563/2017 om freds- og æreskrænkelser
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Kapitel 8 – Kommerciel kommunikation
Forbrugerombudsmandens retningslinier og vejledninger
Danske Mediers vejledning om brug af billeder, citater og navne som led i markedsføring
Radio- og tv-nævnets reklamesager

Kapitel 9 – Kriminal- og retssager
Danmarks Domstoles Ret godt at vide – for journalister om domstolene
Dansk Journalistforbunds Håndbog for retsreportage
Domstolsstyrelsens vejledning om aktindsigt mv. ved domstolene

Kapitel 10 – Kontrol og ansvar
Pressenævnet
Radio- og tv-nævnet
Datatilsynet
Folketingets Ombudsmand
Ankestyrelsen
Forbrugerombudsmanden
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