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Besvarelse af spørgsmål nr. 517 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 517 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. januar 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 
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Spørgsmål nr. 517 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren kommentere artiklen "Rigspolitiet gav coronavikarer 

mundkurv", Altinget den 15. januar 2021, og kommentere på, hvorfor 

Rigspolitiet angivelig har forsøgt at knægte medarbejdernes ytrings-

frihed, herunder hvilke konsekvenser det har medført? Vil ministeren 

endvidere redegøre for, om der er medarbejdere, som er uretmæssigt 

sanktioneret i den forbindelse?” 

 

Svar: 

 

1. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet kan bekræfte, at der i forbindelse med Rigspolitiets bi-
stand til sundhedsmyndighederne i forhold til myndighedernes co-

ronahotline og smitteopsporing har været opsat et skilt i Jonstruplejren 

med påskriften ”Husk at vi ikke udtaler os til pressen”. 
 

Formålet med skiltet har været at gøre medarbejderne i Jonstruplejren 

– hvoraf mange er fra andre myndigheder eller vikarer – opmærk-

somme på, at henvendelser fra pressen i forhold til myndighedsarbej-

det med coronahotline og smitteopsporing skal håndteres via Rigspo-

litiets Kommunikationsafdeling.  

 

Formålet har således ikke på nogen måde været at begrænse medar-

bejderes ret til at udtale sig som privatpersoner, herunder også om de-

res arbejde, så længe deres udtalelser ikke fremstår som om, at de ud-

taler sig på myndighedernes vegne. 

 

Rigspolitiet er opmærksom på, at skiltets ordlyd har kunnet misfor-

stås, og skiltet er derfor taget ned. 

 

Rigspolitiet har nu præciseret retningslinjerne for udtalelser til pressen 

for medarbejderne i Jonstruplejren, og en orientering herom indgår 

som et fast punkt i forbindelse med velkomsten af nye medarbejdere. 

 

Rigspolitiet kan afsluttende oplyse, at der ikke er foretaget sanktioner 

over for medarbejdere fra Jonstruplejren, der har udtalt sig til pres-

sen.” 

 

2. Det kan generelt oplyses, at offentligt ansatte har en udstrakt ytringsfri-

hed. Det betyder, at de som udgangspunkt ikke kan afskediges, degraderes 

eller i øvrigt blive mødt med negative konsekvenser på jobbet på grund af 

ytringer, som de fremsætter på egne vegne. 
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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. 

 

Jeg synes derfor også, at det er beklageligt, at der har været opsat et skilt, 

der kunne give medarbejderne et indtryk af noget andet, og jeg er glad for, 

at skiltet nu er blevet fjernet.  
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