Nyhed

Ikke grundlag for advarsel til kommunalt
ansat for beskyldning mod leder
En kommunalt ansat beskyldte i en mail en leder i kommunen for at lyve over
for medierne. Den ansatte sendte mailen til lederen selv og en række andre
medarbejdere og kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der var tale om en meget grov beskyldning, vurderer ombudsmanden, men i den konkrete situation
var den ikke retsstridig.

13. september 2022

Helt konkret skrev den kommunalt ansatte bl.a., at ”Du lyver om den viden,
du har.” Kommunen meddelte på den baggrund en tjenstlig advarsel til den
ansatte. Advarslen blev ifølge kommunen meddelt på grundlag af grænserne
for offentligt ansattes ytringsfrihed, og kommunen anførte i advarslen bl.a., at
den ansatte ikke kunne dokumentere sin beskyldning.

Klager over en skoleleder
Forud for mailen var gået et forløb, hvor den ansatte og to mellemledere over
for den kommunale leder havde udtrykt utilfredshed med en skoleleder på en
skole, som den ansatte havde en arbejdsmæssig relation til.
Den ansattes beskyldning i mailen var en reaktion på en avisartikel, hvor lederen havde udtalt bl.a., at ”jeg har ikke tidligere modtaget klager fra medarbejdere, der har kaldt på handling”. Dette var ifølge den ansatte ikke sandt,
da bl.a. den ansatte selv netop havde klaget til lederen over skolelederen.
Kommunen mente bl.a. ikke, at den ansatte med rimelighed kunne opfatte
udsagnet om klager ”fra medarbejdere” som omfattende hende, da hun ikke
var ansat på skolen, men et andet sted i kommunen. Kommunen mente heller ikke, at de to mellemledere kunne betegnes som ”medarbejdere”.
Efter ombudsmandens opfattelse kan der dog ikke være tvivl om, at den ansatte med rimelighed havde kunnet anse både sig selv og de to mellemledere
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for omfattet af udsagnet om ”medarbejdere”. Han peger bl.a. på, at den ansatte arbejdede ved bl.a. den skole, hvor skolelederen var leder, og at hun i
den forbindelse havde tætte arbejdsmæssige relationer til skolelederen, at
den ansattes kritik af skolelederen netop angik dennes adfærd i deres faglige
samarbejde, og at udsagnet i avisartiklen ikke efter sin ordlyd var begrænset
til medarbejdere med ansættelsesforhold på skolen.
Ombudsmanden konkluderer på bl.a. den baggrund, at den ansattes beskyldning mod lederen ikke var retsstridig:
”En myndighed må kun udstede en advarsel til en offentligt ansat, såfremt
myndigheden efter en undersøgelse kan konkludere, at advarslen vitterligt er
berettiget. Det gælder også, hvor den ansatte kommer med en grov beskyldning, der under andre omstændigheder vil kunne mødes med en sanktion.”
Læs ombudsmandens udtalelse.

Yderligere oplysninger:
Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91
Områdechef Johannes Martin Fenger, tlf. 33 13 25 12
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