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Ytringsfrihed i DSB
1. Jeg vedlægger en kopi af mine udtalelser i sagerne om DSB’s advarsler af
henholdsvis 5. februar 2019 og 6. april 2020 til to ansatte, der har kritiseret
DSB offentligt.
2. Som det fremgår af min udtalelse om DSB’s advarsel af 5. februar 2019 til
[en togfører], er det min opfattelse, at de ytringer, der lå til grund for advarslen, ikke overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed. Efter min
opfattelse var der således tale om lovlige ytringer, og jeg finder det på den
baggrund kritisabelt, at DSB meddelte den ansatte en advarsel i anledning af
ytringerne.
Da DSB efterfølgende har tilbagekaldt advarslen, foretager jeg mig ikke mere
i sagen.
3. Som det fremgår af min udtalelse om advarslen af 6. april 2020 til [en lokomotivfører], er det min opfattelse, at ytringerne om DSB’s bestyrelse og ledelse, som blev videooptaget og lagt på YouTube, ikke overskred grænserne
for offentligt ansattes ytringsfrihed. Jeg finder det på den baggrund kritisabelt,
at DSB lagde vægt på ytringerne som en del af grundlaget for DSB’s advarsel til den ansatte.
Det er endvidere min opfattelse, at det ikke med fornøden sikkerhed kan lægges til grund, at [den pågældende medarbejder] havde til hensigt ikke at ville
iagttage sin rapporteringsforpligtelse som lokomotivfører.
Jeg henstiller til DSB at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse i lyset af
det, jeg har anført i min udtalelse.
Jeg beder DSB om inden 3 måneder at underrette mig om, hvad min henstilling har givet anledning til.
4. Jeg henviser i øvrigt til mine udtalelser i de to sager, som (i anonymiseret
form) vil blive offentliggjort på min hjemmeside i forbindelse med en nyhed.
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5. DSB har i forbindelse med min behandling af de to konkrete sager fundet
anledning til at revidere sine interne retningslinjer om de ansattes ytringsfrihed. Jeg har, som det fremgår af min udtalelse om advarslen af 5. februar
2019 til [en togfører], ikke haft anledning til at forholde mig til retningslinjerne.
Efter min vurdering af sagerne, jf. pkt. 2 og 3 ovenfor, har jeg besluttet at
bede DSB om at sende mig følgende materiale:
 DSB’s retningslinjer for adfærd på sociale medier. Jeg henviser til de retningslinjer, der er omtalt i DSB’s retningslinjer om ytringsfrihed, som DSB
har fremlagt som bilag 16 i forbindelse med sin udtalelse om advarslen af
6. april 2020 til [en lokomotivfører].
 DSB’s retningslinjer om loyalitet. Jeg beder om, at DSB sender mig retningslinjerne i deres helhed og i sammenhæng med den øvrige del af de
retningslinjer, hvori afsnittet om loyalitet indgår. Jeg henviser til de retningslinjer, som DSB har fremlagt i uddrag som bilag 15 i forbindelse med
sin udtalelse om advarslen af 6. april 2020.
I det omfang det ikke fremgår udtrykkeligt af retningslinjerne henholdsvis for
adfærd på sociale medier og om loyalitet, beder jeg DSB om at oplyse, om
disse retningslinjer også angår de ansattes adfærd uden for tjenesten.
Jeg beder om at modtage dette materiale inden 4 uger fra datoen på dette
brev.

Med venlig hilsen
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