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Ytringsfrihed i Aalborg Kommune

I brev af 17. december 2019 bad jeg Aalborg Kommune udtale sig om kommunens folder ”Privat brug af Facebook. En guide for medarbejdere i Ældreog Handicapforvaltningen”.
Jeg bad bl.a. kommunen om at redegøre for, om beskrivelsen af de ansattes
loyalitetspligt i folderen var i overensstemmelse med reglerne om offentligt
ansattes ytringsfrihed, som de er beskrevet i Justitsministeriets vejledning nr.
10062 af 28. oktober 2016. Jeg bad også om at modtage en kopi af kommunens strategi for brug af sociale medier, som var omtalt i folderen.
Jeg har modtaget Aalborg Kommunes udtalelse af 7. januar 2020 vedlagt
kommunens strategi for brug af sociale medier.
Kommunen har i sin udtalelse tilkendegivet, at den omhandlede folder indeholder formuleringer, der ikke er i overensstemmelse med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed.
Jeg er enig i Aalborg Kommunes vurdering.
Jeg forstår på også kommunen, at det beror på en fejl, at folderen er blevet
lagt på Ældre- og Handicapforvaltningens intranet, idet ledelsen forinden
havde besluttet, at indholdet skulle revideres. Jeg forstår desuden, at folderen efter min henvendelse er blevet fjernet fra intranettet, og at de ansatte
har fået eller vil få meddelelse om, at folderen hverken er eller har været gældende med det aktuelle indhold.
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Ældre- og Handicapforvaltningen har efter det oplyste ikke på nuværende
tidspunkt besluttet, om der er behov for at udarbejde en ny folder.
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Jeg har noteret mig Aalborg Kommunes oplysning om, at der ikke i øvrigt af
kommunen centralt er fastsat retningslinjer om de ansattes udtalelser på
egne vegne.
Jeg foretager mig herefter ikke yderligere i sagen.
Der vil i dag blive offentliggjort en nyhed om sagen på min hjemmeside, hvor
også dette brev vil være tilgængeligt.
Jeg har endvidere sendt en kopi af brevet til […] til orientering.

Med venlig hilsen
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