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Besvarelse af spørgsmål nr. S 785 fra medlem af Folketinget Sikandar 

Siddique (UFG) 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 785, som medlem af Folketin-

get Sikandar Siddique (UFG) har stillet til justitsministeren den 25. januar 

2021. 

 

 

 

Nick Hækkerup    

/  

Maria Carlsson 
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S 785 endeligt svar  

Offentligt



 

 Side 2/2 

Spørgsmål nr. S 785 fra medlem af Folketinget Sikandar Siddique 

(UFG):  

 

”Er ministeren enig med Naser Khader i, at »ytringsfriheden har 

sine grænser«, jf. DR.dk’s artikel »Offentligt ansattes ytrings-
frihed: Elvir kan ikke være Facebook-kriger og politimand i 

Vollsmose samtidig« af 22. januar 2021, når det kommer til of-

fentligt ansatte, og hvordan defineres disse grænser?” 

 

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. 

 

Ansatte i politiet har – i lighed med andre offentligt ansatte – en udstrakt 

ytringsfrihed. Det betyder, at de som udgangspunkt ikke kan afskediges, de-

graderes eller i øvrigt blive mødt med negative konsekvenser på jobbet på 

grund af ytringer, som de fremsætter på egne vegne. 

 

Rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed er nærmere beskrevet i 

Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed, som er 

vedlagt besvarelsen. 

 

Det fremgår bl.a. heraf, at offentligt ansatte på egne vegne kan deltage i den 

offentlige debat og fremføre personlige meninger og synspunkter, men at 

man skal gøre det klart, at man udtaler sig på egne vegne og ikke på myn-

dighedens vegne. Derudover fremgår det, at man ikke må bryde sin tavs-

hedspligt, at man ikke må udtale sig på en freds- eller æreskrænkende måde, 

f.eks. ved at fremsætte injurier, samt at man ikke må udtrykke sig i en uri-

melig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsent-

lige forhold inden for ens eget arbejdsområde.  

 

Som justitsminister ønsker jeg desuden ikke at forholde mig til konkrete 

personalesager i landets politikredse. Der henvises i forlængelse heraf til 

mine samtidige besvarelser af spørgsmål nr. S 784 og S 786.  
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