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Onsdagen den 19 augusti 1981 kl. 14
Sektionsmöte

Yttrandefrihet och tystnadsplikt för
offentligt anställda

Referat, se bilaga 5 (del II, s. 7)

Debattledare: landsretssagfører ALLAN PHILIP, Danmark

Referenten, amtssocialdirektør LARS LUXDGAARD, Danmark:

Jeg vil i dette indlæg først kort afgrænse emnet, derefter summarisk trække
retstilstanden op, som den ser ud i Danmark nu, dernæst for det tredje
komme med personlige betragtninger omkring sanktioner overfor lovlige
ytringer, og tilsidst resumere de personlige betragtninger, jeg har lagt frem i
det skriftlige indlæg.

For det første om emnets afgrænsning, da koncentrerer jeg mig ikke særlig
meget om reglerne om tavshedspligt. Jeg holder mig hovedsagelig til reg-
lerne om ytringsfriheden. Jeg finder ikke reglerne, i hvert fald i Danmark,
om tavshedspligt særlig interessante, særlig kontroversielle, så jeg inddrager
kun reglerne om tavshedspligt som et moment blandt flere undervejs.

Det omfatter offentligt ansatte med særligt vægt på offentligt ansatte i de
decentrale niveauer i kommuner, og der hvor jeg selv kommer i en amtskom-
mune, det der svarer til fylke eller län. I og med at vi jo har fået en
kommunalreform i Danmark, der flytter de politiske beslutningsprocesser
ud i decentrale niveauer, en proces der jo også er igång i de andre nordiske
lande, ja så flytter de offentligt ansatte med ud, og de forvaltningsretlige
problemstillinger, det knytter sig til offentligt ansatte, flytter selvfølgelig
også med ud, og det er de ytringer, der dels omfattes af den ansattes
arbejdsområde og dels er kontroversielle i forhold til den ansattes overord-
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nede politiske administrative niveau, det vil primært sige ytringer, der går
imod den overordnedes. Har offentligt ansatte i Danmark da ytringsfrihed,
og i bekræftende fald med hvilken hjemmel, hvilke regler indskrænker den,
hvilke regler regulerer ytringsfriheden?

Det er naturligt at tage udgangspunkt i grundlovens § 77, der siger, at
enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker,
dog under ansvar fra domstolene. Censur og andre forebyggende forholds-
regler kan ingensinde påny indføres. Grundlovens regel rejser jo to spørgs-
mål. For det første om grundloven sikrer den materielle ytringsfrihed, altså
retten til at ytre sig, forstået således at lovforskrifter eller andre föreskrifter
ikke kan indskrænke denne ret. For det andet sikrer grundloven den formelle
ytringsfrihed, sikrer den mod forudgående censur. Det er den almindelige
opfattelse i Danmark, at grundloven ikke sikrer den materielle ytringsfrihed.
Den sikrer ikke borgeren som sådan, og derfor heller ikke den offentlig
ansatte mod at lovregler og andre forskrifter indskrænker mulighederne for
at ytre sig. Til gengæld sikrer grundloven den formelle ytringsfrihed, altså
den sikrer mod censur. Vi må nok slå fast, at grundlovens § 77 som retskilde
betragtet højst har en psykologisk værdi, der kommer ned under den subsi-
diære retskilde, andre betragtninger omkring forholdets natur, men alene
derfor så kan man næpppe hævde, at det retlige billede i Danmark omkring
dette emne var det samme uden grundlovens eksistens. For så vidt angår
lovreglerne, der omtaler og indskrænker offentligt ansattes ytringsfrihed, ja
så har vi jo regler om tavshedspligt i vores tjenestemandslov og i vores
straffelov og andre stedet, men jeg finder personligt ikke disse regler særligt
spændende. Jeg mener ikke, at de er kontroversielle. Jeg mener, at de i
almindelighed opfattes som logiske regler, der er en rimelig forståelig for-
tolkning af, en ensartet fortolkning af, så jeg tror ikke, at reglerne om
tavshedspligt er så interessante i relation til spørgsmålet om offentligt ansat-
tes ytringsfrihed. Især ikke efter at vi har faet en anden lov i Danmark,
nemlig vores offentlighedslov, der i meget vidt omfang har betydet, at vi har
fået en afgrænsning af tavshedspligten. Vores offentlighedslov, der jo giver
borgerne mulighed for at få viden om de skriftlige materialer, der ligger i
forbindelse med offentlige myndigheders beslutninger, og derved bliver
offentlighedsloven dels et element et fortolkningsbidrag i forbindelse med
reglerne om tavshedspligt, men offentlighedsloven bliver vel også et mo-
ment, det inddrages under forholdets natur altså under andre betragtninger.
Der ligger en tendens i offentlighedsloven fra folketingets side om at man
ønsker størst mulig åbenhed overfor befolkningen i forhold til det, der sker i
offentlige myndigheder. Vi har jo også i årtier i den danske lovgivning
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omkring offentligt ansatte haft regler om værdighed, om agtelse, som offent-
lige ansatte skal leve op til, men det er jo regler der er nedtonet, der er
neddæmpet igennem de senere år, men reglerne dæmper vel også selvstæn-
digt i et vist omfang offentligt ansattes ytringer.

Forvaltningsretlige grundregler. Ja vi ved jo, eller vi accepterer, at et
overunderordnelsesforhold medfører, at man skal rette sig efter de overord-
nedes tjenestebefalinger. Også tjenestebefalinger, der indskrænker offentligt
ansattes muligheder for at ytre sig, men disse tjenestebefalinger kan vel
næppe gå så langt, at de indskrænker offentligt ansattes mulighed for at ytre
sig om det de ved fra deres arbejde ubegrænset, men hvor er grænsen. Den
er meget vanskelig at trække, og det er vel igen den afvejning mellem
forskellige momenter, man når frem til, når man når ned til den subsidiære
retskilde, ned til forholdets natur.

Retssædvaner har vi vel næppe på området i Danmark. Vi har næppe en
sådan opfattelse at korrekt adfærd, der er blevet til faktisk adfærd hos
offentligt ansatte, der er blevet til en retssædvane, så skulle det da være en
retssædvane, der sagde at offentligt ansatte ikke må ytre sig, for offentligt
ansatte ytrer sig ikke. Hvis vi skal gå ned til den subsidiære retskilde, hvor vi
nok kan hente mest støtte nede i forholdets natur, ja så har vi de traditionelle
de vel nok kendte hensyn. For det første hensynet til myndigheden, loyali-
tetspligten, især for ledende chefer, især for ledende medarbejdere, medar-
bejdere der er tæt involveret i beslutningsprocesserne, loyalitetspligten der
indfortolkes overfor den politiske chef, overfor institutionen, og vi har mod-
sat hensynet til den offentlige debat. Et hensyn der vel er blevet forstærket,
som jeg nævnede før, er offentlighedslovens eksistens, et hensyn der også er
blevet forstærket af den danske ombudsmandsinstitutions gentagne opford-
ringer til, at man altid fortolker de offentlige regler sådan, at man tager mest
muligt hensyn til offentligheden og borgernes muligheder for at tænke med,
at forholde sig til det offentlige myndigheder laver. Jeg vil ikke komme mere
ind på dette omkring afvejningen omkring forholdets natur, som jeg har
beskrevet mere grundigt i mit skriftlige indlæg.

Om retstilstanden må jeg konkludere, at offentligt ansatte som andre
borgere har ret til at ytre sig, men ikke suverænt, ikke beskyttet af den
danske grundlov, ikke hvis det strider mod tavshedspligten, ikke hvis det
strider mod værdighedskravene, ikke hvis det strider mod loyalitetspligten,
og ikke hvis det strider mod de lovlige tjenestebefalinger. Og bortset fra
reglerne om tavshedspligt, som efter mit skøn ikke giver så store juridiske
problemer, så er der til gengæld en meget stor usikkerhed om, hvornår og
hvor grænserne er inden for de øvrige områder, hvilke grænser værdigheds-
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kravene, loyalitetspligten og tjenestebefalingerne opstiller, og vi er nok i den
situation i dansk ret, at vi i den grad mangler afgørelser, at vi mangler den
situation, at offentligt ansatte afprøver grænserne. Det ville være en stor
fordel både ud fra en retsbeskrivende men også ud fra et debatterende
synspunkt.

Som personlige bemærkninger vil jeg gerne sige, at da en positiv juridisk
afgrænsning af de lovlige ytringer overfor offentligt ansatte er så vanskelig at
trække, så spiller de offentligt ansattes egne forventninger til sanktionssyste-
met en meget stor rolle, hvorfor offentligt ansatte for en sikkerheds skyld
trækker grænsen ud fra sikkerhedssynspunkter, og ikke ud fra en større
fornemmelse for en positiv afgrænsning af retten. Vi har ganske vist regler
om grundige procedurer i forbindelse med sanktioner. Vi har også et pro-
portionalitetsprincip i dansk ret, det skal skabe overensstemmelse mellem
forseelse og sanktion. Vi har også holdninger til begreber som magtfordrej-
ning, hvorfor vi teoretisk kan sige, at lovlige ytringer ikke kan hindre et
avancement, teoretisk set, men sålænge som mange forhold mellem offent-
ligt ansatte og deres chefer, det være sig deres administrative eller politiske
chefer bygger på skønsmæssige afgørelser, sålænge man kan afskedige skøns-
mæssigt, så er det virkelighedens personificerede mangfoldighed, der styrer,
så betyder det andet ikke så meget, men kan jo som chef eller som ansat
blive besværlig på så mange fronter, og mulighederne for at gribe ind er
skønsmæssige og svære at se igennem. Jeg har i det skriftlige indlæg fremlagt
forskellige problemstillinger, som jeg her vil resumere.

I beskrivelsen af gældende ret har jeg under forholdets natur frembragt et
moment, man sjældent ser. Det jeg har kaldt den demokratiske forpligtelse.
Den offentligt ansattes demokratiske forpligtelse. Altså ikke et samfundshen-
syn, men et individuelt centreret hensyn. Individet som behovspsykologisk
organisme bliver jo ud fra klassiske synspunkter undertrykt i forhold til
vores mere traditionelle hensyn til almen vellede hensyn til systemet til den
offentlige debat. Arbejdsgiveren eller systemet ejer mennesket, respekten for
individet forsvinder jo fra det øjeblik individet går ind bag et systems døre.
Jeg tror vi også i Norden er for tilbøjelige til at sælge ud af frihedsrettig-
hederne for en meget kortsigtet gevinst. At vi ofte accepterer et lokke- og
tvangssystem af hensyn til systemets enhed, men der er måske en tendens
såvel i den politiske i hvert fald så i den offentlige debat, til at den klassiske
ydmyghed overfor almen vellet, denne underkuelse af individet ikke accep-
teres, hvor det såkaldte intellektuelle ungdomsopgør i slutningen af tres-
serne vel også spillede ind, og har indflydelse eller bør have indflydelse på
denne debat om offentligt ansattes ytringspligt. Særligt for kommunalt
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ansatte har jeg i det skriftlige materiale fremlagt det synspunkt, at det er
vanskeligt at trække en grænse mellem det politiske og det administrative.
Ofte er afgørelserne ikke særligt politisk kontroversielle, fordi det politiske
egentlig også er administrativt, og det skulle give den offentlige ansatte
meget vide grænser for ytringsfrihed eller for lovlige ytringer. Man kan også
komme med et andet synspunkt, at der ofte i det kommunale selvstyre ikke
rigtig er nogen opposition, at de forskellige politiske partier har et sådant
samarbejde, at det egentligt er myndigheden, kommunen overfor borgerne
og der derfor måske ikke rigtigt er noget hensyn til den politiske chef, sådan
at man skulle sige, at stort set alle offentligt ansattes ytringer derved skulle
være lovlige. Der skulle ikke være nogen loyalitetspligt, der egentligt skulle
kunne modveje hensynet til borgerne. Men man kan da også modsat sige, at
der ofte i kommunerne, der vil det være sådan, at også for offentligt ansatte
vil ytringer mod chefens blive ytringer for et politisk mindretal, og det kunne
så modsat tale for at offentligt ansattes lovlige ytringer var et begrænset
begreb. Jeg synes, at det er meget svært, som den der selv fungerer som chef
i et kommunalt styre at trække grænsen. Sanktionsfrygten styrer har jeg
sagt. Sanktionsfrygten styrer offentlige ansattes debattrang, så måske burde
vi mere debattere pyramiderne i hierarkiet og strukturen som årsager til at
offentligt ansatte faktisk ikke ytrer sig særlig meget. Den stressende daglig-
dag får vel ofte offentlige chefer til at fordre en større enhed, en mere kæft trit
og retning end måske hensigtsmæssigt. Når jeg selv som offentligt ansat
amtskommunal chef har deltaget aktivt i en samfundspolitisk debat, så har
jeg i vidt omfang undgået de ytringer jeg taler om her, altså forhold der
politisk er kontroversielle i mit eget amtsråd, men debatterer mere lands-
dækkende spørgsmål, og jeg er for så vidt konservativ med henblik på
opfattelsen af chefers loyalitetspligt, der strækker sig meget langt over for
deres politiske foresatte, blandt andet som modvægt mod politisk ansatte
chefer, som jeg ikke håber, vi får i Danmark. Over for mine underordnede
ønsker jeg at praktisere en meget vid ytringsfrihed, men formentlig næppe
for mine nærmeste afdelingschefer, som jeg også forventer loyalitet fra, og
jeg føler mig i det hele taget stadig mindre afklaret jo mere jeg tænker over
dette emne, så jeg snarere end opstille teser om nye grænser for offentligt
ansattes ytringsfrihed nok kun magter at fremlægge nogle forskelige pro-
blemstillinger til debat. Jeg havde troet, før jeg gik igang med dette emne, at
jeg var mere kontroversiel end tilfældet er, men det er jo lidt dumt for
princippets skyld at voldføre sig selv.
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Korreferenten, hovrättslagman ERIK HOLMBERG, Sverige:

Monaldesco var en italiensk adelsman, som 1656 trädde i den svenska
drottning Kristinas tjänst, ett par år efter det att hon hade avsagt sig den
svenska tronen och övergått till katolicismen. Kristina var nu en drottning
utan land. Men hon hävdade alltjämt sin ställning som en suverän monark.
Hon hade också förhoppningar om att på nytt bli en drottning med land, hon
siktade på att bli drottning av Neapel, som då hörde till Spanien. Detta
förutsatte franskt bistånd, och hon förde hemliga förhandlingar med Frank-
rikes politiske ledare Mazarin. Monaldesco deltog som hennes rådgivare.
Han förrådde hennes planer. Hon anställde rättegång och dömde honom till
döden. Han avrättades av hennes livgarde.

Några decennier senare, 1686, antogs en ny lag för den kyrka som
Kristina hade lämnat under så uppseendeväckande former. Där sades: "När
synden är så hemlig, att hon ingen annan än Gud och syndaren eller flera i
synden delaktiga kunnig är, och syndaren för prästen henne bekänner och
ångrar samt bättring lovar, då skall han avlösas, och ingen prästman må en
sådan syndare och hans brott röja vid livsstraff till görande."

Fallet Monaldesco är ett exempel på tystnadsplikt till skydd för vad vi nu
skulle kalla statsintressen eller allmänna intressen. Ännu i dag omges utri-
kespolitiska överväganden med sekretess. Det finns också andra slag av
allmänna intressen som kan kräva sekretess: försvaret, polisens spaning,
inspektioner, revision och kontroll av skilda slag, statens och kommunernas
ekonomi.

Bikthemligheten vill man gärna se som ett skydd för den enskilde. Guds
förlåtelse, själens salighet, det eviga livet skall gå före de världsliga straff
som syndaren kan ha gjort sig förtjänt av. Vi ser likheten mellan bikten och
andra typer av samtal och råd i personliga frågor — familjerådgivning,
nykterhetsrådgivning m.m. — och med sjukvården. Här måste uppgifter
kunna lämnas och tas emot i djupaste förtroende. Det allmänna lämnar råd
och service även i ekonomiska angelägenheter, och myndigheter bedriver
affärsverksamhet, inte sällan i konkurrens med enskilda företag. Även här
kan tystnadsplikt, sekretess, vara en förutsättning.

I Sverige har begreppet "myndighetsutövning" under det senaste decen-
niet spritt sig som en präriebrand. Begreppet anger de situationer där
myndigheter fattar beslut och inte bara ger service eller lämnar råd eller
driver affärer. Inom mentalsjukvården och socialvården fattar myndigheter
ofta beslut även mot de enskildas önskan — om tvångsinspärrning eller
övervakning eller liknande - eller också beslutar de om sociala förmåner,
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som kostar pengar för skattebetalarna. Till myndighetsutövningen hör ock-
så skatteväsendet. Det finns vidare många former av stöd åt industri och
annan ekonomisk verksamhet. Inom olika grenar av myndighetsutövning
måste de enskilda ofta dra fram fakta som de helst hade velat behålla för sig
själva. Å andra sidan finns det här genomgående ett behov av insyn och
kontroll över myndigheternas förehavanden. De enskildas önskemål om
diskretion respekteras ofta även här, låt vara i varierande utsträckning.

Det är en förenkling att se skyddet för de enskilda bara som ett enskilt
intresse. I många fall skulle en allmän verksamhet, exempelvis av typen
vård eller rådgivning, inte kunna bedrivas eller i varje fall inte kunna
bedrivas på samma sätt, om inte de enskilda skyddades.

På 1600-talet tog man i lagstiftningen inte några större hänsyn till de
enskildas yttrandefrihet. Länge betraktades tystnadsplikten mest som en
tjänstemannarättslig fråga. Lars Lundgaards referat ger en antydan om att
den danska tjänstemannalagens allmänna regel om tystnadsplikt alltjämt,
vid en rent rättslig tolkning, har företräde framför Grundlovens regel om
yttrandefrihet. Grundloven har här mest en psykologisk eller politisk bety-
delse. Även i Sverige stod sig den princip som drottning Kristina tillämpade
— att tystnadsplikten är ett utflöde av trohets- och lydnadsplikten — mycket
länge, egentligen ända till den 1 januari 1975 när vår nya regeringsform
trädde i kraft. Först där blev tjänstemännens tystnadsplikt betraktad som en
fråga om begränsning av deras yttrandefrihet. Fram till den dagen kunde
den som, bestämde om tjänstemännens plikter i allmänhet också bestämma
att tjänstemännen skulle hålla tyst med vad de fick reda på i sin tjänst. Det
kunde vara kungen (under senare tid i praktiken regeringen), andra statliga
myndigheter och kommunernas beslutande församlingar. Enligt den nya
regeringsformen skall inskränkningar i tjänstemännens rätt att dra fram
information principiellt beslutas av riksdagen — liksom för övrigt inskränk-
ningar i deras rätt att deltaga i den offentliga debatten.

Den historiska utvecklingen gjorde emellertid att den tjänstemannarätts-
liga principen bröts igenom av en mäktig tankeströmning, nämligen upplys-
ningstidens princip om de mänskliga friheterna. Ett av sina första viktiga
uttryck i vårt land tog sig denna tankeströmning i 1766 års tryckfrihetsför-
ordning, som bl.a. förvandlade myndigheternas skriftliga handlingar till
allmän egendom, till offentliga handlingar. Bara vissa undantag tilläts, och
de skulle vara angivna i lag, under lång tid t.o.m. i grundlag.

Nästa betydelsefulla inbrytning kom i början av 1800-talet. Då infördes i
1812 års tryckfrihetsförordning regeln att en enda person, utgivaren, svarar
inför samhället för allt som står i den tryckta periodiska skriften.

4-23-636
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Dessa två viktiga reformer påverkade inte formellt de administrativa
organens möjligheter att föreskriva tystnadsplikt. Men det var i allmänhet
inte någon mening med att försöka hemlighålla vad som ändå framgick av
offentliga handlingar. Och det var inte så lätt att få reda på var en tidnings-
utgivare hade hämtat sitt stoff. Tidningsmännen höll hårt på sin — moralis-
ka — skyldighet att skydda anonyma uppgiftslämnare, och de fick åtminsto-
ne delvis domstolarnas stöd.

Den nuvarande tryckfrihetsförordningen från 1949 gjorde anonymitets-
rätten till en juridisk rättighet, inte bara en yrkesetisk princip. Den slog
vidare fast som en huvudregel att tjänstemännens tystnadsplikt inte hindra-
de dem att lämna hemliga upplysningar till pressen för publicering. Detta
innebar, exempelvis för polisen, att en polisman bröt mot sin tjänsteplikt om
han berättade om känsliga tjänsteangelägenheter för sin fru vid morgonkaf-
fet men att han ostraffat kunde berätta samma saker för kvällstidningarna
för publicering — då utövade han en medborgerlig rättighet. Tjänsteman-
nen fick rentav möjlighet att uppträda helt öppet inför allmänheten som
uppgiftslämnare utan att riskera några rättsliga påföljder. Sådana konse-
kvenser har blivit mycket diskuterade, och övertramp har nog förekommit
(det är svårt att uttala sig med bestämdhet, oftast vet man inte vad tidning-
arna har fått fram just av polisen och vad de har letat reda på genom egna
undersökningar).

Den ansvarsfrihet för meddelare som infördes 1949 består ännu, utan
väsentliga ändringar, snarast något utbyggd och preciserad. Bl.a. omfattar
den nu även meddelanden för publicering i radio eller television. Den har
också kompletterats med ett uttryckligt förbud för överordnade och för
samhällets granskande organ att forska efter anonyma uppgiftslämnare i de
fall då det inte finns undantagsregler som ger möjlighet till ingripande med
åtal eller med disciplinåtgärder.

Mycket generellt kan man säga att ansvarsfriheten har företräde framför
de tystnadsplikter som skall skydda allmänna intressen. Undantag gäller
bl.a. i rätt stor utsträckning i fråga om försvarshemligheter och i betydligt
mindre utsträckning i fråga om utrikeshemligheter. Ansvarsfriheten har
också företräde beträffande statens och kommunernas ekonomiska intressen
och åtskilliga enskilda ekonomiska intressen. De personliga skyddsintres-
sena skyddas i större utsträckning mot publicitetsorganen, särskilt när det
gäller förhållanden som har kommit till myndigheternas kännedom i verk-
samheter utan inslag av myndighetsutövning, alltså i frivillig vård, rådgiv-
ning osv.

Bakom de svenska reglerna om ansvarsfrihet för uppgiftslämnare ligger
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givetvis den förhoppningen att den offentliga debatten skall kunna berikas
med det vetande som är samlat hos myndigheterna utan att viktiga all-
männa eller enskilda intressen lider skada. Bl.a. skall reglerna kunna mot-
verka risken för felaktigheter eller övergrepp inom myndigheter med hierar-
kisk organisation. Jag citerar ur ett betänkande från 1912:

Falsk "kåranda" och falsk "solidaritetskänsla" förbliva samhällsskadliga faktorer
att räkna med. Anonymitetsskyddet är mot detta tryck säkerhetsventilen, som i
månget fall ensam möjliggör, att ord sägas, som böra bliva uttalade, fakta framdra-
gas, som böra bliva framdagna.

Jag föreställer mig att den stora och brännande frågan i alla de nordiska
länderna är, hur man skall kunna tillgodose de enskilda och allmänna
intressen som tystnadsplikterna skall främja utan att hindra en nödvändig
eller nyttig debatt i allmänna angelägenheter. Utan att ha genomfört någon
rättssociologisk undersökning tror jag mig kunna säga att felstegen här i
Sverige har varit ganska få. Troligen har tjänstemännen i allmänhet hante-
rat sin stora frihet med omdöme och med omtanke om de enskilda individer
som skulle kunna drabbas (i den mån de är medvetna om denna frihet).
Säkerligen har också både radio och TV och tidningarna med relativt sett få
undantag visat hänsyn till enskilda och i huvudsak begagnat den vida
tillgången till hemliga uppgifter mest som underlag för att bedöma om det
finns något att kritisera. Friheten att lämna meddelanden för publicering
kan i så fall ha tjänat till att förebygga en snedvriden publicitet och därmed
ha varit till nytta för de enskilda. Några års verksamhet inom Pressens
opinionsnämnd har givit mig intrycket att tidningarnas felsteg inte så ofta
består i att de publicerar hemliga uppgifter om enskilda utan mera i att de
är partiska i sina reportage och inte låter de omtalade personerna komma
till tals vid rätt tidpunkt eller på riktigt sätt. Jag vågar tro att vi, inte minst
på det sociala området, skulle kunna få en korrektare och mindre skade-
bringande rapportering i tidningarna, om det bleve möjligt för tjänstemän-
nen att ge tidningarna en fylligare information även om sådana personliga
förhållanden som de nu är förhindrade att meddela. Socialvården är nämli-
gen ett av de områden där tystnadsplikten har ansetts vara så viktig att den i
allmänhet har företräde framför principen om ansvarsfrihet för uppgiftsläm-
nare.

För att en sista gång erinra om det historiska perspektivet: En präst kan
även nu straffas för brott mot bikthemligheten, låt vara inte med dödsstraff,
även om han eller hon låter de förtroliga uppgifterna gå ut genom pressen.



52 Erik Holmberg

Hur det skulle ha gått för en modern Monaldesco finns det inte så stor
anledning att fundera över. Det är inte troligt att det finns några planer att
föra in någon annan stat under den svenska kronan.

Kommuneadvokat AUDVAR OS, Norge:

I Norge har vi også ytringsfriheten knesatt i Grunnloven. Den har begrens-
ninger på samme måte som man har i dansk og svensk rett. Det typiske er at
man kan straffe ærekrenkende uttalelser og videre krav om taushetsplikt.

Spørsmålet er i hvilken grad ytringsfriheten ytterligere kan begrenses.
Det er alminnelig enighet om at lojalitetsplikten i arbeidsforhold og den

offentlige tjeneste er et slikt hensyn som kan begrense den enkeltes rett til å
uttale seg fritt. Men klare regler for hvor disse grenser går, det har man ikke
fastlagt. Usanne, misvisende, sjikanøse opplysninger vil rammes og sank-
sjonsmåten kan være ulik. Det vil kunne være avskjed, oppsigelse eller
ordensstraffer av tjenesterettslig karakter. Dette er de klare sanksjoner. De
mer dulgte sanksjoner vil være av den art, som også antydes her i opplegget
fra dansk side, at man blir forbigått. Med andre ord, karrieren skades ved en
slik opptreden som innebærer brudd på de ansattes lojalitetsplikt.

Etter dette korte riss av hva jeg anser som noenlunde sikker norsk rett, går
jeg så over til å se på problemet innenfor den kommunale forvaltning,
særskilt fordi man der har en konflikt på to plan: Man har for det første
konflikten mellom de folkevalgte og administrasjonen som helhet, og man
har en konflikt innenfor administrasjonen, mellom ledelsen og de enkelte
ansatte. Forholdet mellom de folkevalgte og administrasjonen kan jeg belyse
med et par eksempler fra praksis.

For en del år siden ble det pålagt tjenestemenn innenfor sosialetaten en
viss begrensning i adgangen til å uttale seg offentlig om saker de hadde hatt
til behandling. Dette førte til en reaksjon i bystyret, fra radikalt hold må jeg
vel si, hvor man mente at den frie ytringsfrihet var krenket på denne måte. I
et annet tilfelle skjedde det at et par overleger ved et kommunalt sykehus
innkalte till pressekonferanse fordi de var misfornøyd med de folkevalgtes
budsjettforslag for sykehusene. Dette ble øyeblikkelig påtalt, også denne
gang fra meget radikalt hold. Rollene var på en måte skiftet og grunnhold-
ningen endret. Jeg nevner dette med radikalt hold fordi man der har vært
særlig ivrige etter å opprettholde ytringsfriheten så langt som mulig, men
alltså ikke alltid.
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Referenten var inne på et annet problem av betydelig interesse: Hvor går
grensen for det man kan si er den lovlige ytringsfrihet og den strammere
grense som kan fastlegges ved instruks? Nokså klart vil man uten videre
kunne instruksfeste en plikt for tjenestemennene til ikke å uttale seg på en
usømmelig eller sjikanøs måte eller bevisst usannferdig. Men kan de forbys å
omtale og kritisere sine foresatte enten for de avgjørelser som er truffet eller
for den generelle holdning de viser? Jeg har innrykk av at det er der
problemets kjerne ligger. Dette at de ansatte i sin alminnelighet diskuterer
kommunale saker også på det felt som de har godt kjennskap til, det er det
vel ingen som reagerer mot. Problemet kommer på spissen hvor de direkte
går ut med kritikk over avgjørelser i saker de selv har hatt til behandling
eller med kritikk over sine foresatte eller de folkevalgte som følger en annen
linje enn de selv. Der må man kunne fastlegge en begrensning etter min
oppfatning, fordi der står man overfor en interesseavveining hvor man på
den ene side har hensynet til den enkeltes ubegrensede utfoldelse til å si hva
han ønsker, og på den annen side hensynet til effektivitet og rasjonell saksbe-
handling i forvaltningen. Og der ligger også hensynet til det ålmenne vel,
altså et rent samfunnsmessig hensyn, som kolliderer med ytringsfriheten. På
dette punkt tror jeg man har gode momenter for å hevde at man må kunne
begrense den enkeltes rett til å uttale seg om de konkrete saker han seiv har
eller har hatt til behandling. Det er en beskjeden begrensning i hans ytrings-
frihet. Man må ikke glemme at hans tjeneste innenfor forvaltningen det er å
være medhjelper og rådgiver, og man kan fortsatt opprettholde en forskjell
på de forberedende og de besluttende myndigheter.

Jeg skal ikke gå dypere inn på dette, bare nevne at det som følge av en del
av disse saker i Oslo kommune ble laget et utkast til et slikt reglement, som
man mente lå innenfor lovens ramme og hvor man også hadde trukket inn
de forhold jeg her har nevnt. Dette møtte en massiv motstand — ikke så
meget innenfor kommunen som i massemedia, og forslaget kom aldri opp til
realitetsbehandling. Men etter min mening ville det være en fordel både for
de foresatte og for de ansatte at man hadde konkrete retningslinjer om hvor
grensen går for ytringsfriheten.

Justitierådet HENRIK GRÖXQVIST, Finland:

Reglerna i Finland är i allt väsentligt desamma som i de andra nordiska
länderna. Vi har i vår grundlag stadganden om yttrandefrihet och tryckfri-
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het och de reglerna gäller förstås också för offentligt anställda när de
uppträder som vanliga medborgare. A andra sidan så har också vi regler om
tystnadsplikt och om sekretess i vissa närmare angivna fall av samma typ
som det här har varit tal om. När det gäller viktiga samhällsintressen eller
känsliga privata angelägenheter så föreligger det tystnadsplikt för de tjänste-
män som far kännedom om de här sakerna. Jag skall inte gå längre in i detalj
när det gäller våra regler och undantag. Det här är alltså grundprinciperna
hos oss.

Däremot kan det kanske vara av intresse att nämna några konkreta fall.
Det är inte allt för många fall vi har haft för behandling hos våra myndighe-
ter eller inom opinionsnämnden, där jag är ordförande. Vad det kan bero på
det är svårt att säga. Om det beror på att tjänstemännen är för tystlåtna
eller om de inte deltar i debatten i särskilt stor utsträckning eller om det
beror på att de är så korrekta att de alltid iakttar reglerna och att det alltså
inte finns anledning att ingripa eller om det finns någon annan förklaring till
att de praktiska fallen är så få, det har jag inte tänkt närmare över. Men vi
har dock några fall som jag här kan nämna, och det som kan sägas vara
gemensamt för dem alla är att den centrala tanken är att tjänstemäns
yttrandefrihet skall vara så vidsträckt som möjligt. Inskränkningar i den
yttrandefriheten skall vara undantag.

Ett konkret fall gällde stadsarkitekten i Tammerfors stad, som i ett helt
konkret ärende kritiserade stadens högre myndigheters beslut i en tidnings-
artikel. Beslutet gällde rivning eller bevarande av en gammal byggnad i
staden. Arkitekten var av annan uppfattning än stadsfullmäktige och utta-
lade sig i mycket skarpa ordalag om sina överordnades beslut i detta
konkreta fall. Man vidtog disciplinära åtgärder mot honom. Jag minns inte
om man rent av avsatte honom men man tillgrep i alla fall några slags
sanktioner mot honom från stadens sida. Det ärendet fördes ända upp till
vår högsta förvaltningsdomstol som motsvarar regeringsrätten i Sverige och
arkitekten blev frikänd. Det ansågs att han hade rätt att yttra sig som han
hade gjort.

I opinionsnämnden har vi i varje fall ett par gånger haft liknande fall
aktuella. Det var en forskare vid Finlands bank som i eget namn publicerade
ett par tidningsartiklar där han kritiserade Finlands banks ekonomiska
politik och bankens direktion gav honom en varning för hans förfarande.
Frågan kom till opinionsnämnden där nämnden för sin del konstaterade att
direktionen för Finlands bank hade förfarit inkorrekt när den tillgrep åtgär-
der mot forskaren. Till saken hörde faktiskt, det kan hända att det hade sin
betydelse för slutresultatet, att han visserligen hade skrivit de här artiklarna
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i eget namn, men han uppträdde inte som företrädare för Finlands bank.
Han åberopade alltså inte särskilt det att han var anställd i banken men just
genom det att han var anställd i banken hade han särskilda insikter i
problematiken och kunde därför argumentera på ett annat sätt än en helt
vanlig medborgare.

Vår opinionsnämnd har också på förekommen anledning i våras gjort ett
principuttalande om tjänstemäns rätt att delta i den offentliga debatten. Där
är den centrala tanken just den att en tjänsteman i princip har samma
yttrandefrihet som vilken annan medborgare som helst, men med beaktande
av de begränsningar som följer just av tystnadsplikten eller eljest av hans
tjänstpelikt.

Det förefaller mig i varje fall som om lägre tjänstemän skulle ha en större
yttrandefrihet än högre, helt enkelt därför att om det är fråga om låt oss säga
statssekreteraren i ett departement och han uttalar sig i offentligheten så
uppfattas det mycket lätt, nästan undantagslöst som departementets offi-
ciella ståndpunkt. Om det däremot är fråga om en tämligen obetydlig
befattningshavare på lägre nivå, kan han eller hon sannolikt utan att det
anses inkorrekt sjunga ut tämligen fritt om nästan vad som helst i samhället
och också om sådant som gäller hans eller hennes eget ämnesområde. I viss
mån besläktad med tanken att lägre tjänstemän kan sägas ha en större
yttrandefrihet än högre, är den tanken att om det gäller väldigt konkreta
frågor är yttrandefriheten mer inskränkt för den offentligt anställda. Där
kommer man in mot gränsen till tystnadsplikt. Man far inte lika lätt ta upp
konkreta fall och uttala sin oförgripliga mening om dem, som när man rör
sig på ett helt abstrakt plan. Om man uttalar sig, som vi jurister säger, de
lege fe r e n d a om hur vi tycker att det egentligen borde vara, då tror jag
att man kan vara överens om att både höga och låga tjänstemän har en
praktiskt taget obegränsad frihet att delta i den allmänna debatten.

Professor CLAUS HAAGEN JENSEN, Danmark:

Dette er en diskussion, som har bølget kraftigt frem og tilbage, specielt i de
senere år, og den har ofte — som nogen udtrykker det — givet mere varme
end lys. Der er dog gjort flere gode forsøg på også at skabe lidt lys i
diskussionen, og jeg synes, at et af de bedre forsøg har været at indføre en
sondring mellem på den ene side de ytringer for de offentligt ansattes side,
der har karakter af formidling af oplysninger, formidling af kendsgerninger,
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og på den anden side de ytringer som har karakter af meningstilkendegi-
velser, kritik, vurdering af forskellig slags.

For så vidt angår de første, oplysningerne, er hovedproblemet tavsheds-
pligtsreglerne. Disse fanger, så vidt jeg kan se, i alt væsentligt det, som
vedrører denne side af sagen. Tavshedspligtsreglerne er givetvis ikke ukon-
troversielle. Der er talrige interessante spørgsmål, som knytter sig til dem,
men jeg tror godt, jeg tør vove den påstand, at der hvor tampen rigtigt
brænder, når man diskuterer offentligt ansattes ytringsfrihed, er ved andre
begrænsninger i ytringsfriheden end tavhedspligstreglerne, der jo som be-
kendt kun gælder for kendsgerninger.

I den diskussion, der er ført om disse andre begrænsninger, har man delt
hensynene op i to hovedhensyn. På den ene side hensynet til den offentlige
debat, og på den anden side hensynet til den politiske eller institutionelle
beslutningsproces. Der kan føjes mange forskellige facetter til denne opde-
ling, og der er i debatten i dag allerede et par forsøg herpå. Jeg vil fremhæve
en enkelt facet vedrørende det hensyn der har at gøre med forholdet til
institutionens ledelse og til den politiske ledelse. Det er måske nærliggende
at opfatte en offentlig ansats ytring som noget der blot bliver fremsat,
formidlet i et dagblad, radio eller tv, og så er det færdigt. Men da tror jeg,
man skal tage i betagtning, at hvis en offentlig ansat først har faet den
kildrende fornemmelse det er at være genstand for en betydelig interesse i en
offentlig debat, så går han eller hun ind i en eller anden form for proces, som
fremkalder nye ytringer, nye aktiviteter, og som i sidste instans fører ud i en
noget nær politisk kamp med den institution, vedkommende er tilknyttet.
Lars Lundgaards stærke understregning af den offentligt ansattes behov for
at ytre sig, synes jeg er en understregning af, at hvis der ingen grænser findes
overhovedet, kommer man let ud i en situation, som praktisk set er vanskelig
at acceptere.

Så vidt jeg har forstået de indlæg, som er fremkommet både i denne og
tidligere sammenhæng, skriftligt og mundtligt, så er der en næsten overras-
kende enighed blandt de juridiske debatører om, at udgangspunktet, når det
drejer sig om meningstilkendegivelser er ytringsfrihed for alle offentligt
ansatte. Den eneste bare nogenlunde klare begrænsning af denne ytrings-
frihed, er en begrænsning for de ledende offentligt ansattes vedkommende,
mens den store del af de offentligt ansatte efter gængs opfattelse har en
fuldstændig ubegrænset ytringsfrihed. Der er nogen, der er gået så vidt, så
de også har taget de ledende med ind under denne ubegrænsede ytrings-
frihed. Dette forhold er efter min mening meget interessant, fordi hovedpar-
ten af de sager, der omtales i pressen og på anden vis, ikke vedrører de
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ledende, men andre ansatte. Der er altså et behov for en eller andet form for
opklaring af situationen. Der forekommer at være en diskrepans imellem
teori og praksis. Det er for så vidt ikke underligt, fordi vi er gået hastigt fra
en lille, gammeldags stat til en stat, som prætenderer at have et mere
moderne tiisnit.

Hvad kan man gøre for at skabe en større klarhed? Det er nærliggende
først — som Audvar Os — at sige, at vi må have nogle regler, nogle klare
instruktioner. Det er fristende til stillere af sådanne forslag at sige: Prøv at
lave udkast til forskrifter om offentligt ansattes ytringsfrihed. Jeg tvivler
stærkt på, at der kan laves regler med en rimelig grad af klarhed, og frygter
at forskrifter af denne art let vil føje sig til den efterhånden betydelige
mængde af unyttige instruktioner, som findes rundt omkring i forvaltning-
erne. Ja men så lav sådan nogle instruktioner. Lad os se nogle udkast til
sådanne instruktioner. Jeg tør godt tage et væddemål afrimelig størrelse på,
at der kan ikke laves instruktioner med en rimelig grad af klarhed. De kan
bare føje sig til den efterhånden meget betydelig mængde af ganske unyttige
instruktioner, som findes internt rundt omkring i forvaltningerne, og her er
kommunerne i hvert fald ikke bag efter.

En anden fremgangsmåde vil være at prøve at løse problemerne i forbin-
delse med kontrollen med forvaltningen. I så fald er for mig at se det ømme
punkt, den situation, hvor der som følge af ytringer opstår en konflikt
mellem en ansat og ledelsen, og hvor denne konflikt fører til en sådan
belastning af samarbejdet, at dette — i hvert fald efter ledelsens mening —
dårligt kan fortsætte. Disse situationer er frygteligt vanskelige at håndtere,
navnlig fordi der kan anføres gode argumenter for både at beskytte de
ansattes ytringsfrihed og for at sikre institutionens fortsatte funktionsklima.
Hvis man imidlertid fra juristernes side mener alvorligt, at i hvert fald andre
end ledende ansatte har en ubetinget ytringsfrihed, kan man ikke acceptere,
at en samarbejdskonflikt som følge af en offentligt ansats ytringer skal løses
med afskedigelse af den, som har ytret sig. I hvert fald danske domstole har i
de seneste årtier været yderst tilbageholdende med at annullere afskedi-
gelser, selv om disse er fundet uretmæssige formentlig ud fra en principiel
modvilje imod at påtvinge en arbejdsgiver en arbejdskraft, som han eller
hun ikke ønsker at modtage. En ændring i indstillingen på dette punkt vil
være et vigtigt led i beskyttelsen af den ytringsfrihed for offentligt ansatte,
som praktisk taget alle jurister i den offentlige debat er gået ind for. Blot en
enkelt annullationsdom i en ytringsfrihedssag vil kunne sprede betydelige
virkninger i så henseende.
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Prisdirektør CHARLES PHILIPSON, Norge:

Jeg ville først si noen ord om offentlighetsloven og taushetsplikten. Det har
vært en glidning og den synes jeg det har vært interessant å registrere. Det
har vært en glidning i norsk rett og det er en ønsket utvikling fra vi fikk
offentlighetsloven og til i dag. Glidningen mot mer og mer offentlighet har
dels forekommet innen lovens ramme, dels har den manifisert seg i lovfor-
andringer.

Den samme glidning som når det gjelder medisinske opplysninger kan
man vel registrere når det gjelder taushetsplikten vedrørende forretnings- og
driftshemmeligheter. Dels en mer liberalitet når det gjelder de personer som
kan fa innsyn i disse ting, og dels også når det gjelder det materielle innhold
i taushetsplikten. Taushetsplikten er begrenset mer og mer. Dette er en
ønsket utvikling, men den skaper store vanskeligheter for de som arbeider
innen de forvaltninger som har disse bestemmelser å etterleve. Og min
konklusjon her — det må da være i og med at det er en ønsket utvikling — så
må det ikke bli slik at hvis en domstol senere kommer til at vedkommende
tjenestemann har gått for langt i å gi opplysninger vedrørende taushetsplik-
ten, at dermed sitter man i saksen. Dette er jo straffbart og det kan være
erstatningsforpliktende. Domstolerne bør i slike situasjoner vurdere om
vedkommende har utvist et forsvarlig skjønn og seiv om man da kan være
uenig med ham eller henne i hvorvidt man burde ha gjort dette eller ikke, så
bør man ha en viss slingringsmonn på dette feltet.

Så var det dette med ytringsfrihet. Jeg leste for et par måneder siden
forslaget fra Oslo kommune, og jeg må innrømme at jeg hoppet i stolen da
jeg så utformingen og så at det var min gode venn Audvar Os som sto bak
dette. Os har på en utmerket måte illustrert problemet, men jeg må erkjenne
at jeg er uenig med ham i utgangspunktet. Man må tillate ytringsfrihet også
for personer som deltar i forberedelsen av forskjellige forvaltningssaker.
Underforstått, de må selvfølgelig ikke bryte taushetsplikten, men hvis de
ikke gjør det så må de etter min oppfatning ha adgang til offentlig å uttale
sin uenighet. Det helt avgjørende er om de gjør det med konduite. Jeg er
selvfølgelig enig med Os i at sjikanøse uttalelser ligger utenfor det man kan
akseptere. Men hvis en uttalelse innebærer kritikk av noe man har vært med
på å forberede og man gjør det på en redelig og skikkelig måte, så må dette i
utgangspunktet kunne aksepteres. Man kan heller ikke forsøke å "regulere"
bort slike ytringer. Og jeg er enig med den taler som hadde ordet for et
øyeblikk siden, at skulle man forsøke å lage instrukser på dette området, så
tror jeg man vil feile fordi det vil være temmelig umulig å lage instrukser
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som vil innebære tilfredsstillende veiledning. Jeg mener at ytringsfrihet for
de ansatte, det er en pris man må betale på samme måte som når det gjelder
den alminnelige ytringsfrihet. Ellers er jeg enig i at det er forskjell mellom en
overordnet og en underordnet tjenestemann. Helt klart. Jeg mener at for en
underordnet tjenestemann, hvem som er underordnet og hvem som er
overordnet det skal ikke jeg dvele ved, er det lettere å uttale seg enn for en
overordnet.

Regeringsrådet GUSTAF PETRÉN, Sverige:

Egentligen är de onödigt att lägga till någonting. Den debatt vi har fört visar
att vi är inne på ett område där det är omöjligt att dra upp några fasta
regler. Formella instruktioner gör säkerligen mer skada än nytta.

Jag begärde ordet för att rikta uppmärksamheten på en annan aspekt som
hittills icke belysts, nämligen den allmänna samhällsnytta som följer av att
offentliga tjänstemän gör uttalanden. Det är av betydelse över huvud taget
att tjänstemän som har erfarenhet från olika rättsområden ger offentligheten
del av erfarenheter som de har vunnit under utövande av sin verksamhet.

Vi har ganska länge haft den uppfattningen att det i allmänhet följer av en
tjänstemans lojalitetsplikt att han inte skall uttala sig offentligt. Det har i
varje fall inom många juristkretsar varit den gängse uppfattningen att det är
beskäftigt och onödigt och att man inte skall blanda sig i det som man inte
har med att göra. Var och en har visserligen yttrandefrihet men han skall
inte använda den. Det är där själva kärnpunkten ligger.

I Sverige är det inget fel på yttrandefriheten. Frågan är i stället i vilken
omfattning den far utnyttjas. Där hade vår förste inledare en rad synpunkter
på vad vi kan kalla den demokratiska förpliktelsen. Många som handhar
verksamhet på ett visst offentligt område far stor erfarenhet och gör iaktta-
gelser, t.ex. att något är galet eller olämpligt eller att något inte passar in.
Man kan sitta dag efter dag, t.ex. i domstolsverksamhet, och döma mot det
som man tycker är rätt och riktigt. Man följer den praxis som finns eller de
regler som existerar. Det gör man rent mekaniskt trots att man innerst inne
tycker att någonting är tokigt. Jag som har en relativt omfattande och
mångsidig verksamhet inom de områden som täcks av offentlig lagstiftning,
märker ideligen att regleringen på flera områden inte passar för de fall som
man får upp. Jag tycker frågeställningen framför allt är den, vilken förplik-
telse de som i offentlig anställning iakttager brister har att delge offentlighe-
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ten sina synpunkter. Den enskilde som kommer på tvärs blir ofta kverulan-
tisk och lämnar kanske en beskrivning som inte ger någon riktig bild av
ämnet. Däremot kan den tjänsteman som under längre tid har iakttagit ett
stort fält tillföra debatten viktiga och balanserade synpunkter.

Jag blev härom dagen kontaktad beträffande körkortsindragningar, dvs.
beslut att beröva någon rätten att köra motorfordon under vissa omständig-
heter. De lagregler som finns bygger delvis på den uppfattningen att bil-
körning är någonting som en överklass ägnar sig åt på fritid och som man
därför kan dra in så snart någon bär sig illa åt. I dag är innehavet av rätten
att föra motorfordon för mängder av människor en fråga om deras livsuppe-
hälle, deras existens. Den kan också vara grundläggande för deras möjlighe-
ter att över huvud taget vara bosatta i vissa delar av landet. Lagstiftningen
härom bygger på förlegade normer som härstammar från 20-talet. Den är
enligt min mening i högsta grad i behov av översyn från dessa utgångspunk-
ter.

Man kan peka på många olika fält där de som i allmän tjänst sysslar med
vissa frågor mycket väl kan göra hänvändelser till offentligheten utan att det
behöver innebära att de kommer i konflikt med några överordnade eller
eljest framkallar motsättningar på det personliga planet. Tjänstemannen
bör kunna offentligt anmärka på det som han själv uppfattar såsom missför-
hållanden eller felaktigheter inom sitt verksamhetsområde. En offentlig
debatt kan så småningom medföra ändringar.

Till slut skulle jag vilja understryka att det här inte bara gäller yttrande-
friheten utan i minst lika hög grad i vilken omfattning som tjänstemannen
med gott omdöme skall använda sig av denna frihet.

Kommuneadvokat AUDVAR OS, Norge:

Jeg antydet at jeg hadde laget et utkast til regler for å påpeke at det lar sig
gjøre. Man kan ikke uten videre si at slike regler er ubrukelige. Det var et
argument som kanskje ble litt underminert da Philipson sier at han har lest
dette utkastet og hoppet i stolen. Det synes jeg bare er fortjenstfullt av meg
at utkastet kan ha hatt en slik virkning. Som regel er det prisdirektøren som
far oss andre til å hoppe. Men jeg tror at betenkelighetene utelukkende
knytter seg til denne ene, kontroversielle bestemmelse, nemlig at den enkelte
ikke skal kunne uttale seg i en sak han har til behandling eller har hatt til
behandling eller kritisere sine foresatte eller de som har truffet avvikende
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beslutning i saken. Det er etter min mening et meget heldig mentalhygienisk
moment i disse reglene, foruten at det selvfølgelig bidrar til å opprettholde
en bedre samarbeidsånd på arbeidsplassen. Og hvis man går tilbake til det
som Petrén var inne på, størst mulig ytringsfrihet og flest mulige ytringer på
det offentliges område, er det faktisk slik at tjenestemenn generelt sett sier
altfor lite. Det er hele tiden de gale som sier noe og som har en egen evne til å
stikke seg frem, og hvis meninger ikke alltid er så forferdelig interessante.
Det er disse man må ha regler for å prøve å stoppe. For de fleste vil det være
en selvfølge at man ikke går ut i misforstått prestisje og skal forsvare sin egen
utmerkede innstilling og angripe de foresatte. Det er ikke de normale og
gode tjenestemenn som gjør slikt. Og de som gjør det, de skader egentlig
administrasjonen. Vedkommende er ikke objektiv, han gjør ikke noen god
nytte for seg når han går ut med synspunkter i egen sak. Det var mitt
utgangspunkt for denne noe tilspissede bestemmelse.

Justitiekansler BENGT HAMDAHL, Sverige:

Jag har fåst mig vid att den här debatten — som vid många andra tillfallen
då de Nordiska Juristmötena har avhållits — kanske trots allt inte blir så
mycket nordisk debatt, inte så mycket rättsjämförelse mellan de olika rätts-
områdena och kanske inte heller så mycket bidrag de lege ferenda till hur
man skall utveckla dem på ömse håll, om det skall ske i en riktning som
närmar dem mot varandra eller om det kommer att bli på det viset att
rättsutvecklingen går åt skilda håll.

När jag lyssnat till redogörelserna här i dag för gällande rätt i de olika
länderna så tror jag mig ha konstaterat att det går en viktig skiljelinje mellan
Sverige och de övriga. Sedan vi fick den nya grundlagen i Sverige så
förhåller det sig på det viset att yttrandefriheten för offentliga tjänstemän
om vad det vara må som de har erfarit i sin tjänst, den kan endast inskrän-
kas genom bestämmelser om tystnadsplikt i lag och det finns också sådana.
Men därutöver finns det ytterligare en linje som flyttar fram yttrandefrihe-
ten och den har Erik Holmberg redan redogjort för. Det är nämligen så att
om man lämnar meddelanden för offentliggörande i tryckt skrift eller i annat
massmedium så är yttrandefriheten mer vidsträckt. Den är bara inskränkt i
sådana fall som är upptagna i en särskild lag och det är då fråga om en
betydligt snävare krets av tystnadsplikter än den som gäller om man uttalar
sig för sådant offentliggörande som jag nu har sagt.
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Om jag har förstått saken rätt så förhåller det sig i de andra nordiska
länderna på det viset att man också där har principiella regler om vilken
yttrandefrihet som gäller för offentligt anställda och detta i viss utsträckning
också ifråga om vad de erfarit i sin tjänst. Däremot tycks man där ha helt
andra möjligheter att styra informationsutflödet på det viset att särskilda
föreskrifter i tjänsten, själva den lydnadsplikt som kan åligga tjänstemannen
i förhållande till en överordnad eller i förhållande till själva den instutition
som han är anställd i och till och med sådant som sakens natur, vilket ju
alltid är svårtolkat, kan leda till att det finns en tystnadsplikt. Det är något
som vi alltså inte har i Sverige nu längre. Förut, när vi som är litet äldre här
började syssla med yttrandefrihetsfrågor, var det klart att tystnadsplikten
kunde föreskrivas utan någon större omgång genom beslut av regeringen
eller till och med av lägre myndigheter och att även själva lydnadsförhållan-
det kunde leda till att det var möjligt att förhindra att en del upplysningar
lämnades. Nu kan man ju fråga sig om inte vi har gått litet väl långt i
Sverige. Jag vill inte påstå det, men man kan ändå ifrågasätta det om det
verkligen är riktigt med hänsyn till förvaltningens effektivitet och om man
tänker på det statliga området, till statsnyttan, att i alla hänseenden där inte
särskild lag lägger hinder i vägen ändå anse att yttrandefriheten är det som
tagit över och att inte hänsynen till förfarandet eller till den verksamhet som
man arbetar i, skulle kunna i någon mån ta över. Jag tror inte alls det finns
några som helst förutsättningar här i Sverige att ändra på det rättsläge som
vi nu har. Det är nyligen fastslaget och det får numera anses vara en
hörnsten i vårt konstitutionella system. Det kunde emellertid vara intressant
att höra hur man ställer sig i de andra länderna, om man där så att säga är
beredd att överge den möjlighet att ingripa genom särskilda föreskrifter eller
genom själva lydnadsförhållandet som man trots allt ändå i viss utsträck-
ning har kvar. Det gällde om jag förstått saken rätt särskilt ifråga om de
tjänstemän som har en litet mera av en förtroendeställning i förhållande till
sin arbetsgivare. Frågan är alltså om man vill avstå från denna möjlighet
eller om man skulle sträva efter en rättsutveckling som blir likadan som den
i Sverige, alltså ett mycket starkt hävdande av yttrandefriheten som endast
inskränkes på särskilda punkter så att det blir en tystnadsplikt och om man
till och med kan gå ännu längre när det gäller offentliggörande i pressen
eller i radio och television och låta endast de allra mest kvalificerade
uppgifterna vara sådana som det är förbjudet att lämna ut.
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Prisdirektør CHARLES PHILIPSON, Norge:

Til Os har jeg bare den replikkena at ja, det var den bestemmelsen som fikk
meg til å hoppe i stolen. Men til det siste innlegg fastholder jeg at jeg tror det
er veldig vanskelig å gjøre det motsatte av det man gjorde i Sverige. Om
man skal gå så langt lovgivningsmessig til de presiseringer man gjør i
Sverige, det vet jeg ikke. Men jeg tror ikke noe på at man via lovbestem-
melser eller forskrifter kan forsøke å gi nærmere regulerende bestemmelser
på dette området. Man må stole på konduite og det er ellers den prisen man
må betale for å ha ytringsfrihet.

Jeg syntes min forgjenger som prisdirektør hadde vært altfor tystlåten.
Han hadde sagt veldig lite om hva som var grunnen til den sterke prisstig-
ningen vi hadde i Norge. Og jeg tenkte: Når jeg blir prisdirektør, da skal jeg
en gang i året gjøre det samme som direktøren i Norges Bank. Jeg skal
sammenkalle et stort møte, og liksom direktøren i Norges Bank forteile hva
som er galt og hva vi kan vente av ubehageligheter i året fremover på
prisutviklingens område. Jeg hadde ikke vært i jobben mer enn et par
manede før jeg skjønte at de ambisjonene kunne jeg skrinlegge. Det er rett og
slett uhørt om en prisdirektør ved slutten av året skulle forteile den politiske
ledelse hva som hadde vært gjort av gale ting.

Hovrättsfiskal STEN HECKSCHER, Sverige:

Jag tycker att det är en sak som litet ramlar mellan stolarna i den här
debatten, även om några varit inne på det, bland annat det tryckta referatet.
Det är att när man nu bestämmer sig för, om man gör det, var gränserna för
yttrandefriheten skall gå, så är det väldigt viktigt att se till att inga sank-
tioner drabbar dem som håller sig inom de gränserna. Jag tror att väldigt
mycket av problemet ligger i den oerhörda självdisciplinering som finns på
det här området, oavsett vilka formella regler som gäller. Det är den som gör
att folk som kanske har många värdefulla saker att tillföra debatten håller
käften. För det är ju, som någon sade här inledningsvis, aldrig någon som
begagnar sig av den här yttrandefriheten. Någon annan sade att de som gör
det kunde ju låta bli för de har ju inget vettigt att säga. Jag vet inte om jag
skulle vilja gå så långt men det är inte många som begagnar sig av den och
det tror jag inte beror på att de inte har något att säga och inte heller på att
de inte gärna skulle vilja säga det, utan på att de är rädda för de vaga
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konsekvenser det kan ha för framtiden. Det är där som jag tror att det
grundläggande problemet ligger. Man måste ju se till att folk deltar i
debatten och att de använder de erfarenheter och de upplysningr de har fatt.
Jag måste säga att jag har svårt att förstå Audvar Os som sade att om man
har varit med i en typ av ärenden så var det just på det området man
ingenting skulle säga. Det är ju naturligtvis så att förutsättningarna att
kritisera och diskutera och informera om beslut inom ett visst sakområde är
särskilt stora hos dem som har erfarenhet från sådana ärenden. Och det är
självklart att de måste kunna begagna illustrationsexempel för att kunna
visa vad de menar och för att tala om att de för sin del i alla fall tycker att
saken borde lösas på ett annat sätt. Jag tycker att det är ett väldigt svaghets-
tecken om en förvaltning skulle anse att det vore ett hot mot den förvaltning-
en att man öppet diskuterade lämpligheten av de lösningar de brukar
komma fram till. Även om så vore, så talar vi ju här dessutom faktiskt om ett
område som brukar hänföras till fri- och rättigheter. Vi måste då också
komma ihåg att ett utmärkande drag för fri- och rättigheter är att de har en
tendens att kosta litet grann ibland men att de anses vara värda det.

Byråsjef INGSE STABEL, Norge:

Jeg mener i likhet med Sten Heckscher i forrige innlegg at man nok i
prinsippet har ytringsfrihet. Problemet er at altfor få benytter seg av den.
Forklaringen på det er vel delvis at man er veldig usikker på om man har
denne ytringsfriheten og hvor grensene egentlig går. Man er også usikker på
hvilke sanksjoner som kan komme på tale hvis man benytter seg av den fordi
det er felt hvor det både kan være snakk om formelle og mer uformelle
sanksjoner alt fra ubehageligheter i den stilling man har til vanskeligheter
hvis man ønsker å få en annen stilling.

I Norge er situasjonen faktisk nå at det foreligger en rettsavgjørelse for at
tjenestemenn i prinsippet har ytringsfrihet. Det er riktignok en underretts-
dom — en ikke påanket byrettsdom fra Oslo — hvor en sak ble anlagt av to
tjenestemenn i fellesskap som mente seg forbigått forde de ikke hadde fått en
saksbehandlerstilling i et direktorat. Begrunnelsen for forbigåelsen var for
begges vedkommende at de hadde benyttet seg av ytringsfriheten. Den ene
hadde vært saksbehandler i forurensningstilsynet og hadde gått ut med
kritikk mot oljevernberedskapen i Norge og den andre hadde vært — og var
— saksbehandler i arbeidstilsynet og hadde engasjert seg ganske sterkt i
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kritikk av arbeidsmiljøloven i Norge. Begge mente at grunnen til at de ikke
hadde fatt denne saksbehandlerstillingen, var den kritikken de hadde kom-
met med. Og det fikk de medhold i ved dom med den begrunnelse at de
burde ha rett til å gå ut med disse opplysningene. Men egentlig er det
kanskje ikke så mange som tror på denne dommen og på at man kan stole på
at man har denne ytringsfriheten for man er fortsatt veldig usikker. Så det
jeg tror man trenger er å få mere støtte, mere klarhet på det slevfølgelig
utgangspunktet, nemlig at tjenestemenn som alle andre har ytringsfrihet.

Hvis man skal se på argumentene, er det jo veldig mange gode argu-
menter for ytringsfrihet som ikke kommer så mye frem her, men det ble
nevnt ihvertfall av siste taler at tjenestemenn på et område ofte er de som
har innsikt på feltet og som har muligheten for å komme med opplysninger
til almenheten og opinionen. Og det bør ikke da være et handicap at man er
ekspert på området. En annen sak er at man må være forsiktig hvis regler
om taushetsplikt og beskyttelse av enkelte opplysninger eller enkeltpersoner
kommer inn. Men jeg synes utgangspunktet må være at man også på sitt
eget område og innen sitt eget kompetensefelt kan uttale seg. Så får man
heller kanskje regulere og diskutere de tilfeller hvor det er fornuftige grunner
til å innskrenke denne ytringsfriheten. Og det kan nok av og til være
hensiktsmessig å regulere dette i en instruks. Jeg tror ikke det er så urimelig
å forsøke å få klare grenser. Problemet er at når man først forsøker å regulere
det så blir ofte instruksene altfor strenge. Det var vel det som var tilfelle med
utkastet fra Oslo kommune.

Justitsminister OLE ESPERSEN, Danmark:

Der er et aspekt, der har præget denne diskussion, og det har præget
diskussionen derhjemme, nemlig at man lige som går ud fra, at man kan
sætte en klar skillelinje mellem de politisk ledende og tjenestemændene.
Man diskuterer ytringsfriheden for tjenestemændene i forhold til — næsten
konfronteret — de politisk ledende, som om man kunne drage en sådan klar
skillelinje. Det kan man efter min mening ikke, og gør man det, og siger
man, at der er fuld ytringsfrihed af enhver karakter, så mener jeg ikke, at
den form for demokratisk styring, vi har i øjeblikket, kan fortsætte. Nu ser
jeg selvfølgelig på konsekvenserne — de yderste konsekvenser. Det mener jeg
ikke, fordi det den politiske kamp — for nu at bruge det udtryk — står om i
vore lande, det er ikke, hvem det skal hedde borgmester, hvem der skal have
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en borgmesterstol, eller hvem der skal have en ministertaburet. Den poli-
tiske kamp, den demokratiske kamp i vore lande, går ud på at fa indflydelse,
at fa magt, således at man kan få gennemført sin politik, og den kan man jo
ikke få gennemført som person, den kan man ikke få gennemført, blot fordi
man har et fint kontor. Den kan man kun få gennemført, hvis man får stillet
administrationen til rådighed. Og når et folketingsvalg, et parlamentsvalg,
resulterer i, at en bestemt politisk retning sejrer, så er det altså udtryk for, at
befolkningen ønsker at den bestemte politisk retning skal have mulighed for
at få gennemført sin politik. Det er en selvfølge: det drejer sig ikke om
enkelte politikere, der skal kunne gøre det, det drejer sig om politikere i
samarbejde med det embedsapparat, vi har. Derfor forekommer det mig at
være en selvfølge, at der, når det drejer sig om stort set alle tjenestemænd,
der arbejder for de politisk valgte, som er valgt for at gennemføre deres
politik, at de har en forpligtelse først naturligvis til at gøre rede for deres
viden, deres holdninger over for de politisk bestemmende. Derved har de jo i
virkeligheden langt større politisk indflydelse end mange andre. Men når de
har gjort det, og den politiske beslutning er truffet, og jeg forudsætter
selvfølgelig, at der ikke skjules kendgerninger eller lignende, men der er
truffet et politisk valg, og når det valg er truffet, så er det selvfølgelig også
embedsmandens opgave at medvirke til beslutningernes gennemførelse. Da
mener jeg, at en ubetinget og ubetinget udnyttet ytringsfrihed, altså også en
frihed til kritik, måske voldsomt formuleret kritik, måste også fra højere
tjenestemænds side, ville umuliggøre den form for styre, vi har. Det er
grunden til, at jeg tror, at vi ikke ville kunne have den form for demokrati
med upolitiske embedsmænd, som vi har, fortsat, hvis man skiftede hold-
ning på dette område, og det er altså mit ærinde først og fremmest at sige, at
jeg tror ikke, at man realistisk politisk kan have en klar skillelinje, således
som det til dels er fremgået af debatten, mellem politikere og embedsmænd.

Kammarrättspresident NILS WENTZ, Sverige:

Jag måste säga att även om jag inte skall diskutera politik så kan jag inte
följa den danske justitieministern i hans resonemang. Det är klart att varje
stat, varje förvaltning skall ha lojala ämbetsmän, men jag ifrågsätter om
slutsatsen av det är någon annan än att de lojalt skall genomföra de beslut
som de politiska makthavarna träffar. Att de skulle vara förhindrade att gå
ut i den allmänna debatten och kritisera ställningstagandena tycker jag
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skulle vara en svaghet från demokratisk synpunkt. Det måste vara ett
styrkebälte i en förvaltning att de synpunkter som talar mot besluten — eller
som åtminstone några och kanske insiktsfulla anser tala mot besluten —
bringas till offentlighet. Ett motsatt system leder ju till att man lägger locket
på för de motsatta synpunkterna när det gäller felaktiga beslut. Jag tror att
den grundtanke som finns i offentlighetsprincipen att allt material, alla
synpunkter skall så långt som möjligt bringas till offentligheten och ligga
som grund för den demokratiska debatten, den tanken skall man också
försöka ha på tystnadspliktsområdet. Det kan naturligtvis verka litet chau-
vinistiskt, men jag tror nog att den svenska lagstiftningen på det här
området sådan vi har fatt den nu är ganska bra. Det är klart att man skulle
vilja komma längre. Det är klart att den som inte faller de makthavande i
smaken, den har svårt att bli befordrad, men jag tror att det är det pris man
måste betala.

Justitsminister OLE ESPERSEN, Danmark:

Nu blev der talt om et "felaktigt beslut", og det er jo sådan set det
interessante. Det er som om, at det er en kendsgerning, at et beslut er
felaktigt. Det er jo ofte et skøn, der er tale om, og ikke et spørgsmål, om
noget er fejlagtigt. Jeg går helt klart ud fra, at ministeren eller borgmesteren,
eller hvem det er, ikke skjuler kendsgerninger, han optræder hæderligt,
naturligvis. Men nu talte jeg om, hvordan konsekvenserne kunne blive af
den retstilstand, som blev beskrevet af den sidste taler, og det kan jeg gøre i
relation til en konkret sag, vi har haft i Danmark. Tog vi den fulde konse-
kvens, at det selvfølgelig i princippet er godt, at alle oplysninger kan komme
frem, det kan de også, når det er kendsgerninger, men også at enhver kan
komme med alle sine vurderinger, så ville det vel også betyde, at en departe-
mentschef, en kontorchef i et ministerium eller en afdelingschef i en kommu-
nal forvaltning, efter at ministeren eller borgmesteren eller kommunalbe-
styrelsen har truffet en afgørelse, som han fandt var felaktig, så kunne han —
det kan man i hvert fald i Danmark (det ville have været konsekvensen) —
anmode om foretræde for folketingsudvalget, for det relevante folketingsud-
valgjuridisk utskott, og fortælle, at det hans minister nu havde gjort, at det
var helt felaktigt, at han gerne ville appellere til Folketinget om at lave om
på denne afgørelse. Det virker måske som en meget hårdt trukken konse-
kvens, men vi har haft en sag af den karakter i Danmark. Og jeg tror altså,
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at hvis vi kom ind på det — og det er deri, jeg ser risikoen og det tror jeg
også, at den sidste taler ser — så ville resultatet uvægerlig blive politisk
ansatte tjenestemænd, og det tror jeg ville være en langt ulykkeligere konse-
kvens end den ville jeg kalde milde begrænsning af ytringsfriheden, som nok
er nødvendig.

Byråsjef KNUT BROFOSS, Norge:

Jeg tror problemet med Espersens argument er at enhver offentlig debatt
kan hindre gjennemføring av politikernes vedtak. Hvis man trekker konse-
kvensen av hans argumentasjon fullt ut kommer man ut i tilstander som
kanskje ikke er — hva jeg vil kalle — svært demokratiske. Jeg tror dette
argumentet om at det kan hindre gjennomføring av vedtaket er et fryktelig
farlig argument. Det må en være forberedt på. Hvis et vedtak eller en
politikk ikke kan stå for en offentlig debatt så bør kanskje også politikere
tenke seg om.

Det som er et reelt problem er om en departementstjenestemann skal
kunne delta i en offentlig debatt om politikken som føres i hans eget
departement, om det så å si er illojalt av ham å gjøre det. Først og fremst går
dette på de ledende tjenestemenn. At underordnete tjenestemenn med særlig
god innsikt driver debatt synes jeg iallfall for men del er helt greit. Proble-
met ligger på toppen. Og jeg tror man må være villig til å ofre lite grann av
effektiviteten for å opprettholde det man ønsker å bevare, nemlig f.eks.
demokratiet. Og ytringsfrihet er vel tross alt et ganske viktig punkt for oss,
seiv om det kan koste lite grann i effektivitet. Det er kanskje den pris vi må
betale.

Lektor ELISABETH THUESEN, Danmark:

Hidtil er debatten gået mellem individet og dets ytringsfrihed og almenhe-
den på den anden side. Man kan rejse spørgsmålet, hvilken ytringsfrihed
skal beskyttes? Hvilke interesser skal værnes? Er det retten for individet, den
individuelle tjenestemand, til at udtrykke sin overbevisning i den konkrete
sag og at komme med sin særlige saglige indsigt, eller dækker ytringsfrihe-
den også den embedsmand, der samtidig er talerør for en interessegruppe
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eller græsrodsbevægelse, folkebevægelse, og benytter sin viden til at fremme
de interesser, som jo godt kan være den pågældendes personlige overbevis-
ning samtidig. I det sidste tilfælde vil forholdet jo være det, at denne
folkelige bevægelse vil have en særlig gunstig stilling ved sin kontakt med
den pågældende embedsmand. Og da ville jeg rejse spørgsmålet: Bør denne
ytringsfrihed beskyttes? Er det et led i demokratiet — er det ikke? Jeg kan
ikke på forhånd besvare spørgsmålet.

Et andet spørgsmål er også, på hvilket stade censuren skal udøves? Vi har
hidtil talt om de offentlige lederes censur, men som man også tidligere har
gjort opmærksom på, udøver pressen censur. I hvilket omfang skal der føres
kontrol med, hvor censuren udøves, og hvem skal i sidste instans være den,
der bestemmer, hvad der skal ud til offentligheden?

Korreferenten, hovrättslagman ERIK HOLMBERG, Sverige:

Stig Strömholm talade i formiddags om den vackra upptakten till vår nya
regeringsform där det står att all offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Det låter ju bra men de problem som vi har uppe i dag visar att läget kan
vara komplicerat. Folket kan tala med två tungor. Folket kan tala med
polisinstruktionen, som säger att polisen skall hålla tyst med allt som inte
bör komma till allmän kännedom, och folket kan tala med grundlagen
tryckfrihetsförordningen, som säger att á la bonheur det må vara tystnads-
plikt men vill man tala om någonting för publicering så får man göra det
ändå.

Man kan kanske försöka sig på en jämförelse med den atlantångare som
har en vältrimmad besättning och en skicklig kapten och som styr sin väg
genom vågorna. Så länge kaptenen är vid sina sinnens fulla bruk och hans
medhjälpare fungerar enligt hans direktiv så borde allt gå bra och man
skulle komma fram till hamnen på andra sidan Atlanten. Nu kan det hända
saker, inte nödvändigtvis så dramatiska som att kaptenen får hjärtslag eller
att han blir berusad eller att han plötsligt grips av storhetsvansinne, det kan
vara mindre dramatiska saker. Plötsligt kan någon i besättningen få klart för
sig att det här går inte, vi är på väg mot ett isberg. Vad gör man? Man kan
ju tänka sig att även om sjölagen säger att bestämmanderätten tillkommer
kaptenen så kanske där finns någon reservbestämmelse i stil med folkrättens
eller den gamla naturrättens princip om rätten till tyrannmord, det vill säga
att det ytterst finns en möjlighet att gripa in även mot en kapten som har
alla lagliga fullmakter.



70 Erik Holmberg

Det är väl på det sättet man skall se de problem som kan uppkomma inom
exempelvis en förvaltning med hierarkiskt eller byråkratiskt styrelsesätt. Det
finns situationer då andra hänsyn måste väga tyngre än den administrativa
ledningens anspråk på att driva sin linje. Och det är situationer av den
typen som har lett till att man här i landet har knäsatt dels en rätt att vara
anonym uppgiftslämnare, vilket gör att tjänstemän kan till intresserade,
sakkunniga och skickliga journalister lämna även hemliga uppgifter om det
sker i publiceringssyfte, dels en rätt för tjänstemannen, om han nu skulle bli
upptäckt trots sin rätt till anonymitet eller om han kanske rent av frivilligt
skulle träda fram, att likväl undgå lagliga sanktioner för sitt övertramp, för
sitt brott mot den instruktionsbestämmelse som annars skall styra hans
handlingar.

Det är denna egenskap hos det svenska regelsystemet som jag tycker det
finns anledning att fasta uppmärksamheten på. Den anvisar ett sätt att lösa
de konflikter mellan lojalitet på två plan som säkerligen är mycket välkända
för åtskilliga tjänstemän inom den offentliga förvaltningen.

Referenten, amtssocialdirektør LARS LUNDGAARD, Danmark:

Jeg vil knytte nogle bemærkninger til nogle af de indlæg, der har været
herfra. I nogle af de første indlæg blev det nævnt, at reglerne om tavsheds-
pligt for eksempel i sociale sager og i skattesager, at hensynet til befolkning-
en hindrer at en almen viden om sociale og skattemæssige spørgsmål kom-
mer frem. Det synes jeg ikke er korrekt. Jeg synes ikke, at de naturlige regler
om tavshedspligt omkring skatte- og sociale spørgsmål hindrer, at myndig-
heden formidler viden til befolkningen om grundlaget for administrationen
af reglerne. Men vi er nok i det offentlige særdeles dårlige, særdeles ringe til
den pædagogiske videnformidling, der gives. Den kan sagtens gives, og jeg
ser ikke nogen konflikt til tavshedsreglerne i sociale spørgsmål og i skatte-
spørgsmål. I det hele taget kunne den modvægt mod kravet om loyalitet,
kravet om enhed i krisetider, kunne den ikke være et højt informationsni-
veau i fredstider. Det tror jeg i vidt omfang kunne være en naturlig balance.
Jeg synes, at man bør fortsætte den tendens, vi har i dansk ret, hvor vi
forlanger loyalitet af ledende embedsmænd ud over, hvad der sker for
eksempel i svensk ret. Jeg synes til gengæld ikke, at der er noget synderligt
grundlag for at forlange den loyalitet hos underordnede embedsmænd, i
hvert fald i de kommunale systemer, jeg kender til. Men som modvægt altså
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mod den loyalitet, da tror jeg nok, at man kunne højne informationsniveauet
i fredstider betydeligt og derved måske også afstresse nogle af konfliktsitua-
tionerne, når kriserne, når det kontroversielle kommer op. Jeg tror, man i
langt højere grad kunne sikre, sende grundlag for beslutninger, sende plan-
lægninger, sørge for det kommer ud. Vi har jo blandt andet en offentlig-
hedslov, der regulerer, hvad der kan sendes ud. Haagen Jensen nævnede, at
der er en forskel mellem vor teori, som vi lægger den frem juridisk, om at
underordnede embedsmænd burde have en total ytringsfrihed, og så nogle
konkrete afgørelser i Danmark, hvor han lige som hævdede, at der måske
ikke var overensstemmelse mellem den teoretiske fremlæggelse af, at selvføl-
gelig har embedsmænd, der ikke sidder tæt på den politiske afgørelse,
ytringsfrihed, men vi er øjensynlig fra de ledende embedsmænd eller fra
politikernes side med til at stresse situationen sådan op, at vi afskediger af
andre grunde på grund af samarbejdsbesværligheder. Jeg mener nok, at
sagerne i Danmark er så få, at jeg synes ikke, man kan læse den tendens. Det
er muligt, at tendensen er der, men jeg synes, at de afskedigelsessager i
Danmark er så få, at man ikke kan sige, at vi vil ikke følge teorien op. Det
kan jo godt være, de få sager, vi har, drejer sig om personer, der er så
umulige, så enhver fornuft siger, at de bør flyttes. Det synspunkt er jo også
muligt.

Så det om regler. Jeg tror ikke på, at man kan lave regelsæt om offentlige
embedsmænds ytringer — hvor er grænserne? Men på den anden side, så
længe vi ikke har dem, så er det chefen, den politiske eller den administrati-
ve chef, der fortolker. Det er den politiske og administrative chef rundt
omkring i vore utallige systemer, der bestemmer. Måske ikke på baggrund
af et formelt bestemmelsesystem, men reelt, netop på grund af det, jeg også
var inde på i indlægget omkring de skønsmæssige afgørelser af mange sager.
Og det vil sige, at den faktiske ytringsfrihed, som den accepteres, i vidt
omfang er afhængig af det personlige format, der sidder hos den til enhver
tid eksisterende chef. Og det kunne godt medføre, at man for eksempel i de
kommunale niveauer i meget videre omfang henstillede til samarbejdsudval-
gene at få fastlagt, få drøftet nogle regler, der siger, hvad der i hvert fald er
enighed om, hvad for eksempel underordnede embedsmænd i hvert fald kan
med helt klar sikkerhed for, at man ikke rammes af sanktioner, så uformelle
de end måtte være.

Til sidst vil jeg godt komme lidt ind på det, Elisabeth Thuesen sagde
omkring det om offentligt ansattes ytringer. I tilfælde, hvor vi ved, offentligt
ansatte repræsenterer en folkebevægelse, det vi kalder en græsrodsbevægelse
i Danmark, om det også er den ytringsfrihed, vi lige som vil sikre. Da må jeg



72 Lars Lundgaard

klart svare ja. Enten — eller. Vi kan ikke sidde og censurere, om en offentligt
ansat, der sidder langt fra den politiske proces, hvor vi accepterer, at der
ikke er noget argument for, at den pågældende ikke skulle kunne ytre sig, vi
kan så ikke sidde og censurere, om pågældende så samtidig sidder i en eller
anden folkebevægelse eller ikke. Blandt andet fordi vi vel må påregne, at det
er pågældendes synspunkter, der har medført, at han er gået ind i den
folkebevægelse og ikke omvendt, så længe bevægelser og ideologiske bevæ-
gelser bygger på personers livsgrundlag og livssyn og ikke omvendt.

Debattledaren, landsretssagfører ALLAN PHILIP, Danmark:

Jeg vil gerne først sige tak til referent og korreferent for det grundlag, de har
skabt for den interessante diskussion, som vi har haft i eftermiddag. Jeg vil
også gerne sige tak til alle diskussionsdeltagerne. Selv om det i starten måske
så lidt vanskeligt ud, så synes jeg, vi har haft en overordentlig nyttig og
belysende debat af emnet. Man kan vel ikke sige, at vi har afklaret stand-
punktet til de problemer, som har været debatteret her i eftermiddag.
Tværtimod er der jo uenighed ikke blot om, hvordan reglerne skal være,
men også om vi overhovedet skal have nogen regler. Selv om jeg er klar over,
at det kan være vanskeligt at udarbejde disse regler, og at de måske skal
være ret nuancerede, sådan som vi også har set det både i referatet og i Bent
Christensens responsum om det samme emne, forekommer det mig, at der
er et behov for regler for dem, som er i tvivl om, hvor grænsen går for deres
muligheder for at ytre sig, men også ud fra det synspunkt, at opstår der tvivl
om, hvorvidt grænsen er overskredet, ja så skal domstolene jo i sidste ende
tage stilling til, hvor grænsen går. Hvis derfor lovgivningsmagten eller andre
vil fastsætte reglerne, så må domstolene jo i sidste ende drage grænsen. Jeg
tror, at det er vigtigt at understrege de mange nuancer, som er kommet frem
i debatten, og at reglerne ikke bør være alt for firkantede. Men jeg vil også
tro, at mødet har vist, at der er et behov for i en eller anden fremtid at
fortsætte den diskussion, som vi har haft her i eftermiddag.


