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Statsministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 555 stillet af Peter Skaarup (DF). 
 

 

Spørgsmål nr. S 555: 
 

”Hvorfor finder statsministeren det rimeligt, at danskerne skal følge statsministeren 

eller andre af regeringens ministre på Instagram eller Facebook for at være orienteret 

om, hvad der foregår i relation til coronahåndteringen?” 

 

Svar: 

 
1. De nye lokale corona-tiltag og forlængelsen af de eksisterende nationale tiltag blev 

meddelt på et pressemøde i Statsministeriet den 7. december 2020. Pressen var til ste-

de og havde mulighed for at stille spørgsmål til regeringen, Sundhedsstyrelsen, Statens 

Serum Institut og Rigspolitiet. Pressemødet var forinden blevet annonceret på Statsmi-

nisteriets hjemmeside. De nye tiltag og forlængelsen af de eksisterende tiltag blev også 

lagt op myndighedernes fælles hjemmeside om corona, www.coronasmitte.dk.   

 

Jeg er derfor ikke enig i præmissen for spørgsmålet. 

 

2. Forud for pressemødet den 7. december 2020 oplyste jeg den 4. december over for 

flere medier, at smittetrykket i Danmark var for højt, og at nye tiltag var sandsynlige 

allerede inden jul.  

 

I opslag på min Facebook- og Instagram-profil den 6. december 2020 skrev jeg, at re-

geringen forberedte yderligere tiltag med henblik op at reducere smitten i samfundet. 

På min Facebook-profil oplyste jeg senere om, at regeringen i weekenden havde forbe-

redt en geografisk, målrettet og delvis nedlukning i de dele af landet, hvor smitten var 

mest udbredt. Herudover oplyste jeg om, at de nye tiltag ville blive præsenteret på et 

pressemøde i Statsministeriet den efterfølgende dag sammen med oplysninger om, 

hvilke nationale restriktioner, der vil gælde hen over vinteren.   
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Indholdet af opslagene på min Facebook- og Instagram-profil blev bragt i flere forskel-

lige medier og dermed videreformidlet bredt. 

 

3. Jeg finder det både generelt og også i det konkrete tilfælde helt naturligt, at jeg – 

blandt en række andre kommunikationskanaler – også anvender sociale medier til at 

kommunikere om, hvad regeringen arbejder med og for. Det mener jeg er helt naturligt 

i en digital tidsalder.  

 

Jeg skal i den forbindelse bemærke, at jeg løbende og ofte stiller mig til rådighed for 

spørgsmål og henvendelser fra andre medier og offentligheden i øvrigt. Det gælder 

blandt andet ved interviews, pressemøder, besøg og læserarrangementer rundt om i 

landet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Mette Frederiksen  

 

 

 


