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Hermed sendes på ny endelig besvarelse af spørgsmål nr. 40 (Alm. del), som 

Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 9. juli 2019. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rosa Lund (EL). 

 

Det bemærkes, at besvarelsen, der blev oversendt til Folketingets Retsud-

valg den 12. august 2019, ikke indeholdt fortrolige oplysninger, hvorfor det 

var en fejl, at den blev oversendt i fortroligt form. Dette beklages. 

 

 

Nick Hækkerup 

/ 

               Michelle Argir Simonsen 
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Spørgsmål nr. 40 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren kommentere artiklen ”Rap over nallerne til 
åbenmundet politimand” bragt af Avisen Danmark den 14. juni 
2019 og indhente en redegørelse fra ledelsen af Midt- og Vest-

sjællands Politi for den sag, der omtales i artiklen, hvor en poli-

tiefterforsker angiveligt under en tjenstlig samtale i marts 2019 

er blevet gjort opmærksom på, at det kan få ansættelsesretlige 

følger, hvis efterforskeren fortsætter med at udtale sig i sagen 

om skibet Scandinavian Star? Vil ministeren i tilknytning til re-

degørelsen oplyse, hvordan politiledelsens håndtering af sagen 

stemmer overens med ministerens og regeringens holdning til 

offentligt ansattes ytringsfrihed?” 

 

Svar: 

 

1. Som justitsminister er jeg meget optaget af, at offentligt ansatte, som har 

særlig viden og erfaring inden for deres fagområder, rent faktisk benytter 

sig af deres ytringsfrihed og bidrager til den offentlige debat. Det gælder 

naturligvis også for ansatte i politiet. 

 

Som det fremgår af Retfærdig retning for Danmark, politisk forståelse mel-

lem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, vil regerin-

gen arbejde for at fremme ytringsfriheden for offentligt ansatte, så ytrings-

friheden kan bruges inden for gældende begrænsninger uden frygt for di-

rekte eller indirekte negative reaktioner fra ledelsen. 

 

2. Jeg er generelt meget tilbageholdende med at kommentere på konkrete 

personalesager om medarbejdere ansat på ministeriets område. Justitsmini-

steriet har dog til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse 

fra Rigspolitiet, som bl.a. har oplyst følgende: 

 

”Midt- og Vestsjællands Politi har oplyst, at det er Midt- og 

Vestsjællands Politis opfattelse, at de udtalelser, som den på-

gældende medarbejder er fremkommet med i medierne om bran-

den på færgen Scandinavian Star, klart ligger inden for ram-

merne af medarbejderens ytringsfrihed, hvorfor udtalelserne 

ikke har eller vil give anledning til nogen former for sanktioner 

eller ansættelsesretlige konsekvenser for den pågældende.” 

 


