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Bilag 7.1 Forslag fra sekretariatet om presseklip og adgang til Altinget 
for HB-medlemmer 
 
 
Sagsfremstilling: På HB-mødet d. 21. august blev der udtrykt ønske om, at sekretariatet undersøger mulig-
heder for at gøre presseklip, DN retriever og Altinget tilgængelig for HB-medlemmer samt evt. omkostnin-
ger der er forbundet hermed. Sekretariatet fremlægger deres forslag herfor.  
 
HB skal: 
- Tage stilling til sekretariatets forslag om at tilkøbe medieadgang til HB medlemmer som beskrevet ne-

denfor. 
 
HB medlemmers adgang til medieovervågning 
I sekretariatet anvendes Retriever til medieovervågning. Retriever overvåger størstedelen af landets lands-
dækkende, regionale og lokale medier, og vi modtager dagligt en til to mails med presseklip over DNs om-
tale i medierne, samt presseklip på særlige udvalgte dagsordner: Biodiversitet, klima, miljø mv..  
 
HBs medlemmer kan let tilmelde sig denne overvågning, uden at det vil medføre ekstraudgifter. Det gøres 
på følgende link: http://www.retriever-info.com/newsletter/?n=XtdEvOJJMa 
 
HB medlemmers adgang til artikler på Altinget  
DN har for nyligt tegnet nyt abonnement til Altinget, som giver fuld adgang til samtlige portaler for DNs 
medarbejdere. Der er en såkaldt IP-adgang, hvor alle, som er koblet på DNs netværk i Masnedøgade, kan få 
direkte adgang. Og dertil er der mulighed for at have en personlig adgang. Som udgangspunkt er det kun 
dn.dk-adresser, som kan oprettes. Men DN er en god kunde, og det forventes, at sekretariatet kan for-
handle en god eller gratis aftale, hvor HBs medlemmer også kan få en brugerprofil med adgang til relevante 
portaler.  
Sekretariatet forventer maksimalt en ekstraudgift på 5.000-8.000 kr om året.  
 
HB medlemmers adgang til øvrige medier  
Dagbladene: DN har desværre ikke erhvervsabonnementer på dagblade eller andre medier, som giver mu-
lighed for at dele adgange i et større antal.  
 
RITZAU: DN har et abonnement på Ritzau og pressekontoret modtager dagligt et nyhedsoverblik klokken 
6.00, med overblik over dagens vigtigste nyhedshistorie, de ledende artikler i dagbladende og forside-histo-
rier. Det tjener kun som overblik, og giver ikke adgang til at læse selve historierne. Pressekontoret vil gerne 
tilbyde, at dette nyhedsoverblik dagligt videresendes til HB, hvis det ønskes.  
 
HB medlemmers adgang til presseinfo 
Sekretariatet har en intern presseinfo-mail, som bruges til at orientere sekretariatets medarbejder når 
medarbejdere har givet interviews, udsendt pressemeddelelser mv. Denne presseinfo-mail burde alle HB 
medlemmer automatisk være tilmeldt, men hvis det ikke er tilfældet vil pressekontoret meget gerne være 
behjælpelig med at HB medlemmer kommer på denne liste, hvis det ønskes.  
 

mailto:emil@dn.dk
http://www.retriever-info.com/newsletter/?n=XtdEvOJJMa

