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Offentligt ansattes ytringsfrihed – politidirektøren for Fyns Politis udtalelser i Fyns Amts Avis (j.nr. 2300-10162-00055-15)
Jeg bad i et brev af 28. oktober 2015 Fyns Politi og Rigspolitiet om en udtalelse i anledning af en artikel i Fyns Amts Avis den 26. oktober 2015, hvor politidirektøren for Fyns Politi havde udtalt sig om landbetjentene på Ærøs adgang
til at ytre sig.
Fyns Politi er den 25. november 2015 kommet med en udtalelse i sagen, som
jeg den 1. december 2015 har modtaget med udateret brev fra Rigspolitiet.
Rigspolitiet har i det hele henholdt sig til det, som er anført af Fyns Politi.
Fyns Politi har bl.a. udtalt, at offentligt ansatte har ret til på egne vegne at deltage i den offentlige debat og fremsætte personlige meninger og synspunkter
– også om eget arbejdsområde – uanset at det kan være imod myndighedens
interesser. Loyalitetsforpligtelsen må således vige til fordel for den ansattes
ytringsfrihed. Fyns Politi har beklaget, at dette ikke fremgik med den fornødne
tydelighed.
Fyns Politi har også udtalt, at det ikke kan kræves, at ledelsen – før en offentligt ansat fremsætter en udtalelse som privatperson – skal orienteres eller
godkende indholdet. Det kan heller ikke kræves, at kritik er rejst internt. Fyns
Politi har også beklaget, at dette ikke fremgik med den fornødne tydelighed.
Efter min opfattelse afspejler politidirektørens udtalelser i artiklen i Fyns Amts
Avis ikke de regler, der gælder for offentligt ansattes ytringsfrihed, og som
Fyns Politi har redegjort for i udtalelsen til mig. Det mener jeg er meget beklageligt.
Jeg har forstået Fyns Politis udtalelse til mig sådan, at politidirektøren med
sine udtalelser i avisen ikke har haft til hensigt at begrænse de ansattes ytringsfrihed. Men politidirektørens udtalelser er efter min opfattelse egnet til at
skabe usikkerhed blandt de ansatte i politikredsen om deres ret til at ytre sig –
også kritisk – om forhold inden for eget arbejdsområde.
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Jeg henstiller på den baggrund til Fyns Politi – hvis det ikke allerede er sket –
at tage de relevante skridt til over for kredsens medarbejdere at rette op på
denne usikkerhed, f.eks. ved orientering om udfaldet af den foreliggende sag.
Jeg beder Fyns Politi om senest den 8. februar 2016 at oplyse mig om, hvad
Fyns Politi har foretaget i anledning af dette brev.
Jeg har sendt en kopi af dette brev til Rigspolitiet og Justitsministeriet.
Jeg lægger en nyhed om sagen på min hjemmeside.
Med venlig hilsen
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