Fyns Politis pressepolitik
Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for Fyns Politis
samspil med medierne, og den definerer rammerne for dette arbejde.
Det strategiske mål for vores samarbejde med medierne er at skabe åbenhed om og forståelse for politiets
rolle og opgavevaretagelse.
Fyns Politi ønsker med denne pressepolitik
 at understøtte og fremme politiets strategier og mål med henblik på at skabe tryghed for borgerne
og tillid til politiet
 at fremme objektiv og saglig omtale af politiets virksomhed
 at støtte det efterforskningsmæssige og præventive arbejde
 at fremme Fyns Politis omdømme som åbent, troværdigt og professionelt
 at besvare henvendelser fra pressen så hurtigt, åbent og hjælpsomt, som i det konkrete tilfælde er
muligt, under hensyn til, at løsningen af vores kerneopgaver altid kommer i første række
 at prioritere samspillet med medierne og markere Fyns Politi i medielandskabet

Vi bestræber os på at være tilgængelige for medierne og besvare henvendelser så hurtigt og korrekt som
muligt.
Kommunikationen skal foregå professionelt og effektivt samt med respekt for mediernes rolle og
arbejdsbetingelser.
Henvendelser fra pressen, der ikke er en del af den daglige pressekontakt skal gå via pressetelefonen.
1. Rammer for pressekontakt
Fyns Politi ønsker størst mulig åbenhed over for medierne, men karakteren af politiets arbejde medfører en
række begrænsninger på grund af reglerne om tavshedspligt og hensynet til politiets opgaveløsninger.
2. Ansvar og opgaver
Kontakten til pressen er et fælles ledelsesansvar, som kan uddelegeres fra sag til sag eller generelt. Er der
tvivl om kompetencen til at udtale sig, forelægges det nærmeste leder.
Politidirektøren har det overordnede ansvar for politikredsens politik for samarbejdet med medierne.
Politidirektøren kan udtale sig om alle forhold, der vedrører politikredsen samt såvel konkret som generelt
bemyndige andre ansatte i politikredsen til at gøre det.
Øverste Ledelse udtaler sig om forhold af principiel, politisk og strategisk karakter samt om forhold, der
vedrører politikredsen generelt. Endvidere udtaler Øverste Ledelse sig om større enkeltsager, der påkalder
sig særlig interesse.
Øverste Ledelse kan vælge at bemyndige andre i organisationen til at varetage mediekontakten og
håndteringen af medierne i øvrigt.
Spørgsmål om en konkret efterforskning og sagsbehandling besvares som udgangspunkt af den relevante
afdelingsleder. I sager, der vedrører flere afdelinger, aftales det løbende, hvem der udtaler sig om sagen og
varetager kontakten til medierne.
Som udgangspunkt er det anklagemyndigheden, der udtaler sig om retlige forhold, herunder når sagerne er
under efterforskning.

Spørgsmål om tiltalerejsning, domsforhandling, andre retsmøder, domme og kendelser kommenteres af
sagens anklager eller vedkommende advokaturchef.

3. Medarbejderes ret til at udtale sig
Enhver medarbejder har ret til som privatperson at udtale sig om forhold vedrørende tjenesten. Hvis man
udtaler sig som privatperson sker dette som udgangspunkt ikke i uniform eller på politiets område.
I Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed 2016 er rammerne ytringsfrihed opsummeret på følgende
måde:





Man skal gøre det klart, at man udtaler sig på egne vegne og ikke på myndighedens vegne
Man må ikke bryde sin tavshedspligt.
Man må ikke udtale sig på en freds- eller ærekrænkende måde, f.eks. ved at fremsætte injurier.
Man må ikke udtrykke sig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om
væsentlige forhold inden for ens eget arbejdsområde.

4. Deltagelse i længere dokumentarprogrammer/reportager med videre
Medierne ønsker i en række situationer politiets medvirken ud over den daglige servicering . Det kan fx
være et ønske om at dække arbejdet i politikredsen over en længere periode eller et ønske om adgang til
lokaliteter, hvortil offentligheden normalt ikke har adgang. I disse tilfælde udarbejdes der en skriftlig
mediekontrakt, som beskriver og regulerer aftaleforholdet mellem politiet og det pågældende medie.
Det er politikredsens Øverste Ledelse, der i samarbejde med relevante ledere, de faglige organisationer og
kommunikationsfunktionen, vurderer mediernes forespørgsler.
5. Sager, der efterforskes af statsadvokaten
I sager, hvor der er rimelig formodning om, at politipersonale i tjenesten har begået en strafbar handling
eller en person er død eller kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, iværksættes
efterforskning af Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Alle henvendelser fra pressen henvises dertil.
6. Pressens adgang til gerningssteder
Pressen har ved forevisning af pressekort adgang bag politiets afspærringer med mindre der er tale om:
 gerningssteder, hvor der er risiko for at spor ødelægges eller operationsområder, hvor pressens
tilstedeværelse konkret vil forstyrre politiets taktiske handlefrihed.
 situationer, hvor mediedækningen kan bringe såvel ofre som indsatsstyrker i fare, eller hvor
pressens tilstedeværelse kan vanskeliggøre en forhandlingsløsning, eksempelvis i en gidselsituation.
 katastrofesteder, hvor lig, dele af lig, tilskadekomne og chokerede personer er til stede.
 andre forhold efter en konkret vurdering udelukker pressens tilstedeværelse.
Det er til enhver tid indsatslederen på stedet, der vurderer dette.

