Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Ytringsfrihed i Esbjerg Kommune

I brev af 17. december 2019 bad jeg Esbjerg Kommune udtale sig om kommunens overvejelser om visse forhold vedrørende de ansattes muligheder for
at ytre sig offentligt.
Jeg bad bl.a. kommunen om at redegøre for, om nærmere angivne formuleringer i vejledningen ”Brug af sociale medier i Esbjerg Kommune” var i overensstemmelse med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. Jeg bad
samtidig om en redegørelse for de overvejelser, som kommunen havde udmeldt, om at ændre sine retningslinjer for de ansattes ytringsfrihed og kommunikation. Disse overvejelser var ifølge kommunens pressemeddelelse af
27. september 2019 foranlediget af en planche, der blev vist på en temadag
for en større gruppe medarbejdere. Af planchen fremgik det bl.a., at de ansatte skulle ”holde sig fra pressen”.
Jeg har nu modtaget Esbjerg Kommunes udtalelse af 13. januar 2020 vedlagt
kommunens opdaterede vejledninger om de ansattes ytringsfrihed og kommunikation.
Om vejledningen ”Brug af sociale medier i Esbjerg Kommune” har kommunen oplyst, at vejledningen den 3. januar 2020 er fjernet fra kommunens intranet. Kommunen har anført bl.a., at visse af vejledningens beskrivelser var
uheldigt formuleret i forhold til reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed.
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Jeg er enig med Esbjerg Kommune heri.
Jeg har noteret mig Esbjerg Kommunes oplysninger om sin gennemgang af
kommunens dokumenter om ytringsfrihed og om kommunens øvrige indsatser på området.
Jeg foretager mig herefter ikke yderligere i sagen.
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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 […] og til […] til orientering.

Med venlig hilsen
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