
 

Folketingets Erhvervsudvalg  

 

 

 

 

 

 

 

 ERHVERVSMINISTEREN 

 

 

 

 11. maj 2022 

 

Besvarelse af spørgsmål 11 ad L 146 stillet af udvalget den 7. april 

2022  

 

Spørgsmål: 

Vil ministeren kommentere præsentationen fra Digitalt Ansvar, jf. L 146 

- bilag 10? 

 

Svar: 

Digitalt Ansvar fremfører i deres præsentation, at digitale krænkelser er 

en samfundsudfordring – både i relation til det private, arbejdsmæssige 

og demokratiske liv. Digitalt Ansvar har bl.a. henvist til et stigende antal 

henvendelser til Red Barnets ”SletDet”-rådgivning, samt et stigende antal 

anmeldelser over digitale krænkelser.  

 

Jeg er enig i, at det af Digitalt Ansvar fremførte udgør udfordringer. Re-

geringen lancerede udspil om sociale mediers ansvar den 15. august 2021 

for bl.a. at styrke indsatsen mod ulovligt indhold online. Lovforslaget er 

en udmøntning af udspillets 1. initiativ om ”Skærpet fokus på sociale 

mediers ansvar i forhold til ulovligt indhold”, som bl.a. indeholder et ini-

tiativ om forslag til en ny lov, der regulerer sociale medier med skærpede 

krav om nedtagning af ulovligt indhold og indførelse af transparenskrav. 

Formålet hermed er både at give nogle bedre muligheder for ofre af ulov-

ligt indhold, f.eks. unge, som er ofre for ulovlig deling af billeder, til at 

anmelde sådant indhold, men også for at mindske mængden af ulovligt 

indhold, som brugere af sociale medier eksponeres for, når de benytter 

platformen. 

 

I dag er tjenesteudbydernes indholdsmoderation i høj grad baseret på fri-

villige foranstaltninger, men de muligheder, der i dag er for spredning af 

ulovligt indhold, viser imidlertid, at det ikke er tilstrækkeligt at lade det 

være op til tjenesteudbyderne selv at håndtere ulovligt indhold på deres 

platforme. 

 

Regeringen mener ikke, at et initiativ mod den omfattende og hurtige 

spredning af ulovligt indhold bør afvente, at DSA gennemføres. Derfor 

har regeringen besluttet, at der nationalt, indtil DSA træder i kraft, skal 

indføres foranstaltninger for at sikre, at tjenesteudbydere hurtigst muligt 

påtager sig et større ansvar for nedtagning af ulovligt indhold og øger 
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gennemsigtighed om deres indholdsmoderation. Dette flugter med initia-

tiver i flere andre EU-lande, som har indført nationale regler, der forplig-

ter sociale medier til at indtage en mere aktiv rolle i bekæmpelsen af 

ulovligt indhold på deres platforme. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Simon Kollerup 

 

 


