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Spørgsmål nr. 444 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for forløbet, jf. REU alm. del - spørgs-

mål 40, folketingsåret 2018-19, 2. samling, om offentligt ansat-

tes ytringsfrihed, hvor ministeren har svaret Retsudvalget, at po-

litimanden har ytringsfrihed, og derfor ikke vil blive sanktione-

ret - da Scandinavian Stars danske Støtteforening imidlertid me-

ner, at denne er de facto sanktioneret, idet Den Uafhængige Poli-

tiklagemyndighed udtaler, at hvis stillingsbetegnelsen fremgår 

af artiklen, kan der ikke være tale om private udtalelser - er mi-

nisteren enig i dette, og vil ministeren redegøre for, om det ikke 

er væsentligt for validiteten af de offentligt ansattes bidrag i den 

offentlige debat, at det fremgår hvilke kompetencer og funktio-

ner, der danner baggrund for vedkommendes udtalelser?”

Svar:

Jeg er meget optaget af, at offentligt ansatte, som har en særlig viden og 

erfaring inden for deres fagområder, føler sig trygge ved at benytte sig af 

deres ytringsfrihed og bidrager til den offentlige debat. Det gælder naturlig-

vis også for ansatte i politiet. 

Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed indehol-

der retningslinjer for, hvad offentligt ansatte i praksis skal være opmærk-

somme på, når de ytrer sig i offentligheden. 

Det fremgår bl.a. af vejledningens kapitel 5, at offentligt ansatte på egne 

vegne kan deltage i den offentlige debat og fremsætte personlige meninger. 

Det fremgår også af vejledningen, at man imidlertid som offentligt ansat 

skal være opmærksom på at præcisere, at man ytrer sig på egne vegne, såle-

des at offentligheden ikke fejlagtigt opfatter ytringerne som udtryk for myn-

dighedens synspunkter.

Det kan oplyses, at de udtalelser, som den pågældende medarbejder er frem-

kommet med i medierne om branden på færgen Scandinavian Star, efter 

Midt- og Vestsjællands Politis opfattelse klart ligger inden for rammerne af 

medarbejderens ytringsfrihed, hvorfor udtalelserne ikke har eller vil give an-

ledning til nogen former for sanktioner eller ansættelsesretlige konsekven-

ser for den pågældende.

Af principielle årsager er jeg meget tilbageholdende med at udtale mig om 

konkrete ansatte på ministeriets område, og jeg ønsker derfor ikke at kom-

mentere sagen yderligere.
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