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Grundlæggende dilemma

 Formelt har offentligt ansatte en udstrakt ytringsfrihed, 
dvs. de har ret til at udtale sig offentligt uden frygt for 
sanktioner

 Reelt står det knap så godt til med ytringsfriheden for 
offentligt ansatte, da der er

- mange sager, hvor ansatte mødes med 
negative reaktioner

- udbredt selvcensur











Hvad er TR’s opgave?

 Vejlede medlemmerne, 

 Udbrede kendskabet til reglerne

 Råbe op, hvis ledelsen overfortolker loyalitetskravet



Mit hovedformål med i dag

 Udstyre jer med en basisviden

 Arbejde med nogle praktiske dilemmaer

 Få jeres oplevelser/viden i spil



Reglerne om offentligt ansattes 

ytringsfrihed

 Grundloven § 77 gælder også for offentligt ansatte

 Offentligt ansatte har juridisk set en vidtstrakt ytringsfrihed, også når de 

udtaler sig kritisk om egne arbejdsforhold

 Det er således forbudt at udsætte dem or restriktioner i anledning af deres 

ytringer i en lang række situationer

 Årsagen til den fordelagtige retsstilling er, at det betragtes som centralt i et 

demokratisk velfærdssamfund, at man kan føre kvalificeret offentlig debat 

om forhold i den offentlige sektor

 Hvis offentligt ansatte ikke må eller tør ytre sig, er det således et afgørende 

demokratisk problem



En afgørende sondring

 Den udstrakte ytringsfrihed gælder kun, når man udtaler sig 

på egne vegne

 Udtaler man sig på institutionens vegne, er det en helt anden 

sag. Her må ledelsen godt opstille restriktioner, fx om 

forudgående godkendelse, hvem der må udtale sig osv.

 Det er således afgørende, når man udtaler sig offentligt, at 

der ikke er tvivl om, at man fx udtaler sig som privatperson og 

ikke som repræsentant for myndigheden. 





Kun ganske få begrænsninger, når 

man udtaler sig på egne vegne

 Man må ikke sige noget direkte usandt (åbenbart 
urigtige oplysninger)

 Man må ikke bryde sin tavshedspligt, MEN den 
omfatter kun fortrolige oplysninger, jf. 
forvaltningsloven, og man kan ikke pålægges 
tavshedspligt i videre omfang

 Man skal også passe på med at anvende en 
urimelig grov form! 



Centralt placerede medarbejdere skal 

dog i sjældne tilfælde passe mere på 

 Begrænsningen gælder kun centralt placerede medarbejdere, der medvirker 

eller har medvirket i en politisk beslutningsproces. 

 Ud fra hensynet til offentlige myndigheders interne beslutningsproces og 

funktionsevne kan disse i særlige tilfælde være begrænset i deres ytringsfrihed 

inden for den pågældendes eget arbejdsområde.

 Begrænsningerne gælder formentlig kun ytringer, der fremsættes lige før eller 

imens beslutningen træffes (det er her, der er en skadevirkning for den politiske 

beslutningsproces)

 Derimod har man som offentligt ansat – og således også som centralt placeret 

medarbejder – en vidtgående frihed til at udtale sig om ressourcespørgsmål, 

som kan have væsentlig betydning for de fremtidige forhold på 
arbejdspladsen, f.eks. nedskæringer.



Yderligere begrænsninger?

 Nej, ledelsen kan ikke herudover pålægge de ansatte 

yderligere begrænsninger

 Ledelsen kan fx ikke kræve, at man rejser kritikken internt, før 

man ytrer sig i offentligheden eller går til sin fagforening

 Ledelsen kan udtrykke ønske om eller opfordre til, at de 

ansatte først rejser deres kritik internt, men der må ikke 

efterlades tvivl om, at de ansatte har ret til at fremføre 

kritikken offentligt uden først at anvende de interne systemer 

på arbejdspladsen.



Ledelsesmæssige reaktioner i 

anledning af en lovlig ytring

 Alle former for negative ledelsesmæssige reaktioner er 

forbudt!

 Dvs. fx afskedigelse, stillingsændring, irettesættelse, 

lønnedgang, advarsel mv.

 Dog kan følgevirkningerne af en lovlig ytring – typisk 

samarbejdsvanskeligheder – i sjældne tilfælde danne 

grundlag for negative ledelsesmæssige reaktioner, MEN 

der skal typisk meget til! 



Typiske fejl ved vurderingen af en 

ytring

 Myndigheden anser en ansats ytring på egne vegne for at være en ytring på 
myndighedens vegne.

 Myndigheden begrænser en ansats ytringsfrihed med henvisning til den 
gældende loyalitetsforpligtelse mellem en ansat og dennes arbejdsplads.

 Myndigheden anser alle ledende medarbejdere, uanset hvor langt de er fra 
beslutningsprocessen, for at være begrænsede i deres ytringsfrihed.

 Myndigheden anser kritiske udtalelser om arbejdspladsen for i sig selv at have 
en urimeligt grov form og dermed falde uden for rammerne for lovlige ytringer.



Typiske fejl ved ledelsesreaktionen

 Ledelsen anvender negative personaleretlige reaktioner over for 
følgevirkninger af en lovlig ytring, selv om det ikke er tilstrækkeligt 
dokumenteret, at ytringen f.eks. har medført samarbejdsvanskeligheder.

 Ledelsen kontakter en ansat i anledning af en lovlig ytring uden på forhånd at 
have gjort sig klart, hvad det saglige formål er.

 Ledelsen tager til genmæle over for den ansattes lovlige ytringer uden at 
tydeliggøre, at udmeldingen vedrører indholdet af det, som den ansatte har 
sagt – og altså ikke er en kritik af, at den ansatte har gjort brug af sin 
ytringsfrihed.

 Ledelsen udsender generelle orienteringsskrivelser, som indeholder en 
misvisende og begrænsende beskrivelse af de ansattes ytringsfrihed og er 
egnede til at skabe usikkerhed blandt de ansatte om deres ret til at ytre sig.



Et par små cases…



Case 1

Der er furore i ældreforvaltningen, for man kommer ikke uden om 

massive besparelser på ældreområdet, hvis næste års budget skal 

hænge sammen. Men allerede nu er der problemer på kommunens 

plejehjem, hvor personalet er så reduceret, at de gamle bliver lagt i 

seng klokken 18 for at få skemaerne til at hænge sammen. For 

nyligt blev en ældre mand fundet afkræftet og dehydreret på et 

toilet efter flere dage, fordi personalet på grund af stress og 

sygemeldinger havde glemt ham. Der er derfor nærmest 

oprørsstemning blandt plejehjemspersonalet ved rygterne om 

yderligere nedskæringer. 

Lederen af kommunens ældreforvaltning, Birthe Bruun, vil gerne 

tage problemerne i opløbet. Hun udsender derfor et hyrdebrev, 

hvori hun understreger medarbejdernes loyalitetspligt og opfordrer 

medarbejderne til at holde kritikken inden for dørene og ikke gå 

offentligt ud, for ”der er jo ingen grund til at gøre 

plejehjemsbeboerne og deres pårørende utrygge”



Hyrdebrev

Nu og i nogen tid fremover kan vi forudse stort pres 

på vores arbejdspladser inden for ældresektoren i 

Rold kommune. Derfor er det vigtigt for mig, at vi 

også bruger kritik konstruktivt, så kritikken netop bliver 

til fordel for vore klienter, medarbejderne og ledelse. 

Derfor: 

1. Er der noget, I mener, bør laves om, eller er der 

grund til kritik, så sig det gerne til jeres leder. 

2. I har også ret til at komme med kritikken offentligt. 

Alle har ytringsfrihed. Vil I gøre det, så sig det først 

til jeres leder og til mig. Så kan vi se, om det er 

noget der kan rettes - inden vi læser om det i 

Lokalavisen eller ser det på Facebook. 

Mange hilsner Birthe Bruun, Ældredirektør



Case 2

En medarbejder kommer til dig som TR og beder om 

et råd. 

Han arbejder i kommunens Teknik- og Miljøforvaltning 

med bl.a. vejprojekter og vedligehold, og han er 

temmelig rystet over kommunens nye budgetforslag, 

der pga. store anlægsprojekter i kommunen skærer 

væsentligt ned på posten til vedligehold af bl.a. 

cykelstier.

Han har i kraft af sit job viden om, at der allerede nu er 

store problemer med tilstanden af kommunens 

cykelstier, der er hullede og farlige at køre på mange 

steder.

Han har derfor skrevet et læserbrev, som han beder 

dig om at se på med henblik på at vurdere, om han 

kan få problemer med ledelsen 



Byrådet dræber børn med åbne øjne

Af Flemming Kjeldsen, 

ingeniør ved kommunens Teknik- og Miljøforvaltning

Det var lidt af et chok at få budgetforslaget i hænderne, som 

byrådet fremlagde forleden. 
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Version 2

Livsfarlige cykelstier, hvis det nye budgetforslag 

vedtages

Af Flemming Kjeldsen, 

ingeniør

Det var lidt af et chok at få budgetforslaget i hænderne, som 

byrådet fremlagde forleden. 

Det fremgik, at der kun er afsat xx kr. til vedligehold af 

cykelstier. Som borger, forælder og cyklist er jeg oprigtigt 

bekymret, for bla bla bla. 

Enhver med en smule forstand på vejvedligehold vil vide, at et 

budget på xx kroner ikke rækker mere end til et enkelt vejkryds 

eller to, mens en mellemstor kommune som vores bla bla bla



Links til mere viden

Ombudsmandens guide om offentligt ansattes ytringsfrihed:

http://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/specifikke_sagsomraader/off
entligt_ansattes_ytringsfrihed/

Betænkning nr. 1553/2015 om offentligt ansattes ytringsfrihed og 
whistleblowerordninger: 
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/20
15/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf

Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed fra 2016:

https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2
016/vejledning_om_offentligt_ansattes_ytringsfrihed.pdf 

http://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/specifikke_sagsomraader/offentligt_ansattes_ytringsfrihed/
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning om off an ytrin whistleblower.pdf


Tak for i dag


