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Kommunale medieaktiviteter: 

Danske Medier har bedt medlemmerne indberette eksempler på, at kommuner har 

medieaktiviteter, som ikke er nødvendige for at opfylde deres informationspligt i forhold til 

borgerne. 

Nedenfor er angivet en række eksempler herpå: 

Byportaler: En række kommuner har digitale byporte, som ikke alene informerer om 

kommunale aktiviteter, men som annoncerer for rent kommercielle aktiviteter. De trækker 

derfor megen omsætning fra lokale medier, hvor aktiviteterne ellers annonceres. 

Det er ligeledes erfaringen, at kommunerne underbyder markedet ved at tage en 

forholdsmæssig lav pris for kommerciel annoncering på byportaler. 

Danske Medier har bl.a. modtaget eksempler på sådanne portaler fra Randers, Odense, 

Nyborg, Svendborg, Varde og Rødovre 

Danske Medier har også fået eksempler på, at der er retningslinjer for byportaler om, at de 

kun må annoncere kommunale kulturelle aktiviteter (f.eks. Randers – som alligevel 

annoncerer for Open Night i Randers Storcenter). 

Et eksempel på, at retningslinjer overholdes er Viborg, hvor kommunen alene bruger 

byportaler og infoskærme til rent kommunale aktiviteter. 

Det er opfattelsen, at byportaler og infostandere breder sig i disse år, og at det i det omfang, 

kommunerne driver dem, er en alvorlig konkurrent til de lokale medier. 

Se for eksempel hvordan Varde kommune tilbyder annoncer på byportal. 

http://www.vardekommune.dk/byportal 

Det bemærkes, at Danske Medier har klaget til det kommunale tilsyn i Statsforvaltningen 

over Randers Kommunes anvendelse af de digitale byportaler til kommercielle spots, men at 

tilsynet fandt, at aktiviteterne var lovlige i henhold til lov om offentlige veje (lov nr. 1520 af 

27. december 2014). 

 

Kommunale hjemmesider med kommercielt indhold 

Flere kommuner har hjemmesider med andet indhold end information om, hvad kommunen 

som myndighed foretager sig. 

Eksempel bringer Randers Kommune på sin hjemmeside www.randers.dk 

https://nyheder.randers.dk/alle-nyheder/2017/6/the-doobie-brothers-gaester-randers-til-

efteraaret/ 

Et andet eksempel er Vordingborg kommune Kommunens hjemmeside, der forsøger 

at “sælge området” og linker blandt andet til lokale ejendomsmæglere, der rettelig burde 

annoncere i avisen. I stedet får de gratis plads på kommunens 

hjemmeside. http://vordingborg.dk/tilflytter/oplevelser/ (se i højre spalte) 

http://www.vardekommune.dk/byportal
http://www.randers.dk/
https://nyheder.randers.dk/alle-nyheder/2017/6/the-doobie-brothers-gaester-randers-til-efteraaret/
https://nyheder.randers.dk/alle-nyheder/2017/6/the-doobie-brothers-gaester-randers-til-efteraaret/
http://vordingborg.dk/tilflytter/oplevelser


Vordingborg kommunes hjemmeside har desuden en gratis arrangementskalender/oversigt, 

hvor alle – også kommercielle eksterne udbydere kan lægge deres arrangementer ind ganske 

gratis.. : http://vordingborg.dk/oplev/arrangementer/?query=&tagList=&startDate=2017-

07-26 

Kommuner udgiver trykte magasiner: 

Rødovre Kommune udsender ti gange årligt magasinet ”Sammen om Rødovre”. Magasinet 

produceres af en fuldtidsansat journalist og har en del indhold, som ikke vedrører kommunal 

information – men er artikler om personer fra kommunen mm, som lige så godt kan stå i den 

lokale ugeavis. 

Det kommunale magasin udsendes til alle husstande i kommunen – også de, der har frabedt 

sig lokale ugeaviser, selv om det rummer indhold, som ikke vedrører kommunal information. 

Aarhus Kommunes Afdeling for Sundhed og Omsorg udgiver og sendes til alle borgere i 

Aarhus Kommune over 60 år og førtidspensionister et livsstilsmagasin Vital.  

Målet med magasinet er fremme en aktiv og indholdsrig hverdag og skabe flere fællesskaber. 

I centrum er den gode historie, der giver læseren inspiration til et sundt og aktivt liv, 

samtidig med at Vital bringer nyt til borgerne fra Aarhus Kommune. Vital har sin egen 

hjemmeside, hvor du altid kan finde den aktuelle samt tidligere udgaver af magasinet. 

Magasinet rummer kommercielle annoncer fra private firmaer. Magasinet kan læses på 

www.vital.dk 

Kommuner på sociale medier 

Vordingborg Kommune har fået en officiel youtubekanal. Den dækker tilsyneladende 

begivenheder, som Sydsjællands Tidende som avis også dækker og giver i øvrigt gratis 

reklame til diverse arrangører mv. De laver ofte videoer fra de ting, som de private medier 

netop også laver videoer fra (og som de i øvrigt dækker i de trykte udgivelser 

Andre kommuner bruger Facebook til nyhedssider, som nogle steder rummer væsentligt 

mere end ren kommunal information. 

 

Konsekvenser af de kommunale medieaktiviteter. 

Det er alle aktiviteter, som har som konsekvens, at kommunen stiller platform til rådighed og 

tiltrækker annoncører, som ellers skulle anvende de private medier til at nå ud med deres 

budskaber. 

Desuden er kommunerne med deres produkter med kommercielt indhold med til at flytte 

læsere fra de private medier til de offentlige medier, hvilket kan få den konsekvens, at færre 

læser de frie private medier. Dette kan være et demokratisk problem, da det er de frie medier, 

der skal være borgernes vagthund i forhold til myndighederne herunder kommunerne. 

Konsekvensen kan på længere sigt blive, at der i mange kommuner ikke vil være de frie 

medier, som er så vigtige for nærdemokratiet. 

http://vordingborg.dk/oplev/arrangementer/?query=&tagList=&startDate=2017-07-26
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