Pressepolitik

Overordnede mål og konkret vejledning
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Målsætning
Hjørring Kommune sender signaler til omverdenen bl.a. via pressen, og derfor spiller det en
afgørende rolle, hvordan vi forholder os overfor pressen, og hvordan vi bruger den.
Den daglige betjening af borgerne og omtale i medierne er med til at skabe Hjørring Kommunes image. Åbenhed skal være vores udgangspunkt i forhold til pressen.
Hjørring Kommune mål er således være en åben og kommunikerende kommune i dialog
med borgere og erhvervsliv. Målet er, at offentligheden skal opfatte kommunen som:
•
•
•
•

offensiv – vi tager ofte initiativet og kontakter pressen
åben
ærlig og
troværdig

Med pressepolitikken vil vi opnå, at alle ved, hvordan vi skal bruge og samarbejde med pressen for at nå dette mål.

Hvem udtaler sig?
Det er ledelsens ansvar for hvert fagområde at fastlægge, hvem der skal udtale sig og kortlægge, hvad der er offentligt tilgængeligt og hvilke oplysninger, der er pålagt tavshedspligt.
Som udgangspunkt er det lederen eller den relevante sagsbehandler/medarbejder i den
konkrete afdeling eller institution, som udtaler sig til pressen. Den enkelte sagsbehandler/
medarbejder kan til enhver tid henvise til nærmeste leder. Afdelingslederen/institutionslederen kan (hvor det er et emne af mere generel karakter) aftale med direktøren for det pågældende fagområde, at vedkommende tager sig af pressekontakten. Er emnet politisk, vil det
til enhver tid være borgmesteren, udvalgsformanden og evt. øvrige politikere, der udtaler sig
- f.eks. efter byrådsmøder og udvalgsmøder.
Borgerne har krav på god besked om, hvordan vi lever op til det ansvar, de har givet os. Derfor vil alle medarbejdere ved Hjørring Kommune, som bliver kontaktet af pressen:
• aldrig sige ”ingen kommentarer”, men i stedet
• aktivt sørge for, at den rette person udtaler sig
og derved hjælpe en journalist med at komme
i kontakt med den person, der bør udtale sig,
• og hvis det drejer sig om politiske spørgsmål
henvise til en eller flere politikere.
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Ansvaret for aktiv pressekontakt
Det er ledelsen, der har ansvaret for at efterleve målsætningen om at være offensiv og opsøgende i forhold til pressen.
Informationsfunktionen er parat med gode råd og assistance. Specielt i større sager kan det
anbefales tidligt i processen at lave en kommunikationsplan, hvori pressekontakt indgår.

Tavshedspligt
Offentligt ansattes ytringsfrihed er begrænset af tavshedspligten, der primært skal beskytte
enkeltpersoner mod, at følsomme oplysninger om dem bliver givet videre til andre borgere
og myndigheder.
Det betyder, at oplysninger om eksempelvis:
•
•
•
•
•
•

race og hudfarve
religiøse og seksuelle forhold
strafbare forhold
politiske forhold
økonomiske og forretningsmæssige forhold
samt oplysninger om helbredsforhold og væsentlige sociale problemer

ikke må videregives til andre personer eller andre myndigheder.
Tavshedspligten gælder alle med tilknytning til den offentlige sektor, d.v.s. ansatte, elever,
praktikanter, politikere, konsulenter og medlemmer af brugerbestyrelser. Tavshedspligten
gælder for evigt – også efter ophør af ansættelsesforholdet.
I tvivlstilfælde om tavshedspligt kan du kontakte Hjørring Kommunes Juridiske Kontor på tlf.
72 33 32 20.
Der kan også være oplysninger, som kommunen ikke har interesse i at offentliggøre, og hvor
kommunen ej heller har pligt til at ytre sig, f.eks. i forbindelse med køb og salg af ejendomme
eller andre forretningsmæssige forhold.

4

Opsøg pressen

Når vi kontakter pressen
Væsentlig
Aktuel
Usædvanlig

Hvornår er noget en nyhed?
Når en historie er væsentlig.
Når historien kommer læserne ved og har betydning for dem, eller de kan genkende
sig selv, vil den blive betragtet som interessant for pressen.
Når historien er aktuel.
Emnet er oppe i tiden, og det debatteres eventuelt også i andre medier.
Er det usædvanligt, og sker der noget andet, end alle regnede med, er historien
overraskende, og så vil pressen også være interesseret.
Uanset om beslutninger m.v. medfører en positiv eller negativ konsekvens, er det vigtigt at
informere om, hvad det konkret medfører. Vær ærlig og angiv evt. begrundelser for, hvorfor
beslutningen er truffet.
Kontakt pressen, fortæl historien og vær dermed på forkant. Hvis først en journalist selv har
gravet en historie frem, så er journalistens vinkel antaget på forhånd. Få evt. hjælp til at vurdere, om historien kan bære, om timingen er i orden, og om hvordan den bedst kommer ud.
Du kan få hjælp hos Informationsfunktionen i Direktionssekretariatet.

Mundtlig eller skriftlig kontakt
Der er fordele og ulemper ved begge dele. Den mundtlige kan skabe en tættere relation til
en journalist, og dermed kan vi nemmere få en journalist til at skrive, når vi vil, og om det vi
ønsker. At gribe telefonen og fortælle sin historie er således en god måde at have kontakt
med pressen. Ulempen ved den mundtlige kontakt kan være, at journalisten misforstod det,
du sagde, eller du selv fik formuleret budskabet uklart.
Brug den skriftlige pressekontakt, hvis du vil være helt sikker på, at en bestemt formulering
eller en ordret beslutning går rent igennem. Klarlæg, hvem der skal modtage det skriftlige
materiale og hvornår (af hensyn til deadlines). Overvej om det er et eller flere medier, der skal
modtage det. Pressen er helt naturligt interesseret i at få ”eneret” i det område, den dækker
– men er samtidig også interesseret i at få et velbearbejdet skriftligt materiale til avisen/radio/TV.
En pressemeddelelse kan være god at have med til et mundtligt interview, eller den
kan sendes via e-mail efter en telefonisk kontakt. Når journalisten har teksten sort på
hvidt med vores konkrete formuleringer, vil den i mange tilfælde blive brugt. Journalister kan ikke få eneret på vores nyheder, men vi kan udvælge et eller flere særligt
relevante medier. Øvrige medier har dog ret til at få materialet udleveret ved en konkret
henvendelse.
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To typer skriftlig pressekontakt
I denne pressepolitik skelner vi mellem 2 forskellige skriftlige henvendelser til pressen:
1.

Læg mærke til
forskellen på
PressemeddelelVed store sager, hvor vi kan forvente stor bevågenhed fra pressen, er det altid
Informationsfunktionen, som udsender en PRESSEMEDDELELSE. Pressemedde- seR og Færdige
lelsen laves af den eller dem, der har den konkrete indsigt i sagen. Men inden ud- artikler

sendelsen kvalitetssikrer Informationsfunktionen pressemeddelelsen og sørger
for den bedst mulige timing og koordinering i forhold til evt. andre pressemeddelelser fra Hjørring Kommune.
Alle pressemeddelelser vil, samtidig med de udsendes fra Informationsfunktionen til pressen, også blive sendt til Direktion og Byråd.

2. Fagområder og institutioner kan levere skriftlige indlæg til lokalaviser efter behov – det vil typisk have karakter af færdige artikler, som lokalaviserne bringer
uden yderligere journalistisk bearbejdning.
Væsentlighedskriterium
Ved tvivlstilfælde for hvornår noget skal være en pressemeddelelse, kan du få rådgivning i
Informationsfunktionen.

Sådan laver du en henvendelse til pressen
For begge typer henvendelser til pressen
gælder en række principper for, hvordan vi
vækker pressens opmærksomhed.
1. Overskriften skal fortælle det vigtigste
for modtageren. Helst kun én linie og aldrig udformet som et spørgsmål. Tænk
gerne lidt kreativt og utraditionelt - og lav
korte fængende overskrifter. Det kan f.eks.
være bogstavrim, ordspil eller lignende.
2. Indledningen skal give hovedindholdet
i budskabet og give svar på spørgsmålene:
Hvad, hvem, hvornår, hvor og hvorfor. Indledningen skal maksimalt fylde 5-6 linier.
3. Selve teksten skal uddybe og/eller eksemplificere hovedbudskabet. Undersøgelser har vist, at læserne mister interessen
hurtigt, så forsøg at nøjes med 1, højst 2
sider. Hvis du undtagelsesvist har brug for
flere sider, skal du sikre dig, at du her kun
koncentrerer dig om uddybning for særligt interesserede. De læsere, der “hopper
fra” efter første eller anden side, skal have
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fået hovedbudskabet.
Send gerne billeder eller andre illustrationer med. Men være opmærksom på, at
materialet har den kvalitet/opløsning, mediet har brug for. Aviser bruger typisk 150
dpi. til billeder og tegninger.
Hvis dokumentation eller andet fylder
mere, så vedlæg det eventuelt som et elektronisk bilag eller skriv i mailen, at det findes og kan rekvireres.
4. Det er vigtigt, at der er en tydelig afsender. For pressemeddelelser skal afslutningen desuden indeholde oplysning om,
hvor og hos hvem modtageren kan få mere
at vide, helst med tlf.nr. dag og aften.
Er du usikker på, om din henvendelse til
pressen er i orden, kan Informationsfunktionen i Direktionssekretariatet være behjælpelig.
Informationsfunktionen kan kontaktes
på tlf. 72 33 31 20.

Vær opmærksom på, kommunens henvendelser til pressen sker i konkurrence med mange
andre. Ofte modtager dagblade utallige pressemeddelelser hver eneste dag, og der er således ingen garanti for, at historien bringes. Distriktsaviser (ugeaviser) vil som oftest være mere
villige til at bringe det modtagne materiale, idet de ikke har samme muligheder for opsøgende journalistik.

Pressemøder
I tilfælde, hvor det er større enkeltsager med virkelig stor nyhedsværdi, kan du indkalde til
pressemøde. Overvej hvem der skal indkaldes – få eller mange medier.

Når pressen kontakter dig
Når pressen henvender sig, skal du finde ud af, hvem der skal udtale sig i den aktuelle sag.
Hvis det ikke er dig selv, skal du være behjælpelig med at etablere den rette kontakt.
Tag altid pressens arbejdsbetingelser alvorligt og vær opmærksom på pressens deadlines.
En sag kan komme i medierne, uden den er belyst fra kommunens side, hvis vi ikke handler
tilstrækkelig hurtigt. Læs mere i afsnittet ”Hvem udtaler sig?” på side 3.

Gode råd, når du udtaler dig
• Gør betingelserne klart på forhånd. Journalisten ønsker noget af dig, så du kan sagtens
bede om at få artiklen til gennemsyn og rette faktuelle fejl.
• Brug ikke svære fagudtryk og udtryk dig kort og klart.
• Hold dig til hovedbudskabet – hvis du udtrykker dig snørklet eller omfattende, vil journalisten med stor sandsynlighed forkorte det.
		 Undlad detaljer, men brug gerne konkrete eksempler og gør historien menneskelig,
f.eks. hvad betyder det for ...
• Tal og fakta skal være helt korrekte. Tjek, at journalisten får rigtigt fat i dem. Er du selv
usikker, så tjek efter, inden du udtaler dig.
Husk, alt hvad
du siger, kan
pressen vælge
at bruge

• Alt, hvad du siger, kan blive offentliggjort. Du kan således ikke sige noget uden for referat, som du ikke kunne have sagt i fuld åbenhed.
• Informer hurtigst muligt din nærmeste leder (i visse tilfælde også politiker), når du har
udtalt dig.

Aktindsigt
Pressen kan anmode om aktindsigt i en sag efter offentlighedsloven og forvaltningsloven.
I disse tilfælde skal du henvise journalisten til ”Administration og Service” i det relevante
fagområde eller til Juridisk Kontor, hvis det er af mere generel karakter. Hjørring Kommune
vil hurtigst mulig afgøre, om begæringen om aktindsigt kan imødekommes eller skal afvises.
Hvis aktindsigten imødekommes, vil kommunen udlevere akterne så hurtigt som muligt.
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Hjemmeside med abonnementsfunktion
Hjørring Kommunes hjemmeside - www. hjoerring.dk - har en abonnementsfunktion, som journalister kan have glæde af at bruge. Alle politiske
dagsordner og referater kan man abonnere på. Der kommer en mail til
hver abonnent samme dag, som nye dagsordner og referater er lagt på
hjemmesiden. Den enkelte journalist eller andre interesserede kan abonnere på flere emner afhængigt af ønske.

Udgivet af
Hjørring Kommune
Informationsfunktionen
Tlf. 72 33 31 20
info@hjoerring.dk
Februar 2007

