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Offentlig ansattes ytringsfrihed og tavs-
hedspligt
Af amtssocialdirektør LARS LUNDGAARD

I. Indledning

Skriftlige redegørelser og diskussionsoplæg om større forvaltningsrctlige
emner som f.eks. "offentlig ansattes ytringsfrihed" rekvireres som oftest hos
stats- eller forvaltningsretlige eksperter fra universiteterne. Dette er både
forståeligt og fornuftigt. For forskernes/undervisernes styrke er bl.a. de
tidsmæssige ressourcer til relevante internationale studier af retstilstanden
trukket up to date.

Den danske forvaltningsretlige litteratur er netop blevet forøget med et
særdeles kvalificeret "bud" på den gældende retstilstand inden for området
"vedrørende offentlig ansattes ytringsfrihed" gennem professor, dr. jur.
Bent Christensens responsum herom fra 1980 til den danske regering.

Selv om Bent Christensen omtaler såvel stats- som kommunalt ansatte,
gør han dog i forbindelse med emneafgrænsningen opmærksom på, at "de
kommunalt ansattes forhold kompliceres af, at kommunestyret ikke bygger
på lignende — i hvert fald i princippet — klare sondringer, som dem der
kendes i statsadministrationen mellem regering og folketing og mellem
regering og opposition. Desuden er statsadministrationens forhold bedst
oplyst, bl.a. fordi størstedelen af den litteratur om offentlig ansattes forhold,
der findes, især har statens forhold for øje. Det er derfor sandsynligt, at den
følgende redegørelse må anvendes med forsigtighed på kommunalt ansatte,
også i tilfælde hvor jeg ikke udtrykkeligt understreger forskellene mellem
stats- og kommunalt ansatte."

Med den danske kommunalreform i 1970 påbegyndes en politisk decen-
traliseringsproces med en række opgaveilytninger fra staten til amtskom-
muner og kommuner. Kommunalreformen har vendt op og ned på de
offentlig ansattes placering i den politiske proces. Således er størsteparten af
de ledende embedsmænd, der sidder nær den politiske beslutningsproces, i
dag ansat i amtskommunerne og kommunerne.

Interessen for de forvaltningsretlige problemer, der knytter sig til offentlig
ansatte, flytter selvsagt med ud i de decentrale niveauer.

Det er i denne sammenhæng, jeg betragter opfordringen til en amtskom-
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10 Lars Lundgaard

munal ansat forvaltningschef om at give et "bud" på problematikken om-
kring de offentlig ansattes ytringsfrihed.

Henvendelsen hænger formentlig ligeledes sammen med den kendsger-
ning, at jeg ret aktivt har deltaget i den offentlige socialpolitiske debat.

Denne redegørelse koncentrerer sig kun om gældende ret, hvor denne
skønnes at være væsentlig for de mere personligt udformede debatsyns-
punkter. Der er primært lagt vægt på mere debatskabende bemærkninger og
synspunkter, der heller ikke for forfatteren nødvendigvis er ganske afklarede.

II. Emneafgrænsning

A. Hvilke ytringer?

Når offentlig ansattes ytringsfrihed analyseres, afgrænses ytringerne som
oftest til de ytringer, der har direkte forbindelse med den offentlig ansattes
arbejdsområde, og som giver udtryk for et andet standpunkt end den
politiske myndigheds eller forvaltningsenhedens.

Denne redegørelse vil da også hovedsageligt holde sig hertil. For den
offentlig ansatte er det imidlertid ikke blot ytringen, men lige så meget
ytringens konsekvenser der har betydning. Redegørelsen vil derfor ligeledes i et
vist omfang omhandle andre "farlige" ytringers samspil med sanktionsmu-
lighederne over for offentlig ansatte.

B. Hvilke offentlig ansatte?

Redegørelsen omfatter principielt alle offentlig ansatte. Der er imidlertid
lagt særlig vægt på kommunalt ansattes forhold. Betegnelser som "offentlig
ansatte" og "embedsmænd" anvendes udelukkende som sprogvarianter.

III. Grundlovens regel om ytringsfrihed.

Den danske grundlovs § 77 har følgende ordlyd:
"Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine

tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende
forholdsregler kan ingensinde på ny indføres."

Der er i den danske statsretlige litteratur stort set enighed om, at grundlo-
vens § 77, der omhandler ytringsfrihedsbegrebet, udelukkende beskytter
mod forhåndscensur, mens lovgivningen og andre retsforskrifter kan knytte
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efterfølgende sanktioner til offentlige ytringer. Grundloven sikrer den for-
melle — ikke den materielle — ytringsfrihed.

Man kan muligvis hævde, at grundloven kombineret med legalitetsprin-
cippet stiller særligt kvalificerede krav til de forskrifter, der vil begrænse
ytringsfriheden. Men denne konstatering er allerede mindre interessant i
denne sammenhæng, fordi retlige afhængighedsforhold, som de forefindes
inden for offentlig virksomhed, formentlig selvstændigt og ubegrænset kan
indsnævre retten til at udtale sig for den offentlig ansatte.

Der kendes ikke eksempler i dansk retspraksis på, at domstolene har
erklæret forskrifter, der begrænser offentlig ansattes ytringer, for grundlovs-
stridige.

Der er imidlertid næppe tvivl om, at den offentlige debats ofte (fejlagtige)
tale om "grundlovens beskyttelse af ytringsfriheden", indgår med væsentlig
psykologisk styrke i overvejelser om, hvorvidt man skal og bør tolerere
offentlig ansattes ytringer.

IV. Regler om tavshedspligt og offentlighed i forvalt-
ningen.

Reglerne om tavshedspligt er formentlig nært forbundne med lovgivningen
om offentlighed i forvaltningen, når tavshedsreglerne vurderes i forhold til
diskussionen om lovlige/ulovlige ytringer.

A. Regler om tavshedspligt.

Offentlig ansatte er underkastet mere eller mindre uklare ytringsbegræns-
ninger gennem reglerne om tavshedspligt. Disse begrænsninger omfatter
typisk "forhold, som han i medfør af sin stilling bliver bekendt med, og hvis
hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver ham foreskre-
vet" (den danske tjenestemandslovs § 10, stk. 2).

Der er ikke tvivl om, at tavshedspligten afgrænser de lovlige ytringer. Der
er næppe heller tvivl om, at det retlige afhængighedsforhold mellem over- og
underordnede i en offentlig myndighed giver den overordnede mulighed for
at pålægge en underordnet tavshed med henblik på konkrete eller generelle
forhold.

Konkrete og/eller generelle påbud om at undlade at ytre sig offentligt
(udover hvad der naturligt fremgår af tavshedspligtsreglerne) er, så vidt jeg
kan se, almindelige i centraladministrationen, men usædvanlige i den kom-
munale administration.
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12 Lars Lundgaard

Det er min opfattelse, at offentlig ansatte i vidt omfang føler sig usikre
over de uklare regler for tavshedspligt, hvorfor sætningen "du har jo tavs-
hedspligt" formentlig anvendes lige så unuanceret som modsætningen:
"grundloven sikrer offentlig ansatte ytringsfrihed.".

I vurderingen af, hvad den offentlig ansatte kan ytre sig om, kan man efter
min opfattelse hale sig op på noget mere sikker grund, hvis man kombinerer
reglerne om tavshedspligt med lovgivningen om offentlighed i forvaltningen.

B. Offentlighedslovgivningen.

Den danske offentlighedlov er en "minimumslov", der foreskriver, hvilke
dokumenter det offentlige skal aflevere. Derudover kan myndigheden udle-
vere mere med respekt af tavshedsreglerne m.v.

Selv om loven i sin form er "et tilbud" til borgeren, som denne kan tage
initiativ til at benytte, hvis han ønsker det, anvendes loven i praksis helt
anderledes konstruktivt af efterhånden adskillige politiske udvalg og råd.

Det er ikke længere usædvanligt, at forvaltningschefen efter et udvalgs-
møde efter samråd med udvalget/udvalgsformanden udsender samtlige de
sagsdokumenter, der har været forelagt på det lukkede møde, som offentlig-
hedsloven tillader.

Formålet er dels på det generelle niveau at styrke den offentlige lokale
debat. Endvidere ligger der vel en del motivation omkring PR for det
politiske arbejde.

Man må antage, at offentlighedsloven i videre omfang end traditionelt
antaget regulerer omfanget af de ytringer, offentlig ansatte kan fremkomme
med uden at støde mod tavshedspligtsreglerne.

Offentlig ansatte bør i forbindelse med fremsatte ytringer ikke kunne
rammes af tavshedspligtsreglerne, hvis ytringerne fremtræder i sagsdoku-
menter, der lovligt kan offentliggøres, uanset om borgeren eller myndighe-
den har benyttet denne lovgivning.

Der forefindes mig bekendt ingen autoritative afgørelser i Danmark ved-
rørende ovenstående, men synspunktet støttes af Bent Christensen.

Offentlighedsloven er ikke formuleret således, at den altid fremtræder
lysende klar. Den involverer i praksis en række fortolknings- og kompet-
anceafgrænsninger, men dette bør ikke rokke ved hovedreglen.
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V. Forholdets natur.

"Forholdets natur" er den udfyldende, subsidiære retskilde, der får særlig
betydning og styrke, hvor regler og afgørelser fremstår vage.

I den danske juridiske litteratur og offentlige debat om offentlig ansattes
ytringsfrihed fremhæves som andre betragtninger på den ene side hensynet til
den offentlige debat, på den anden side hensynet til myndighedens/institu-
tionens/den politiske beslutningsproces.

Hertil vil jeg gerne føje: Hensynet til den offentlig ansatte som medmen-
neske i et demokrati.

À. Hensynet til den offentlige debat.

Det er vel almindeligt at vurdere hensynet til den offentlige debat således, at
den offentlig ansattes deltagelse heri både er en forudsætning for folkestyret
og et våben mod magtmisbrug. En bred offentlig debat styrker den samlede
argumentationsmasse hen mod "de rigtige løsninger".

Ovenstående argumenter for, at offentlig ansatte ikke blot kan men måske
endda har pligt til at deltage i den offentlige debat inden for deres fagområde,
er formentlig velkendte.

B. Hensynet til den offentlig ansatte som demokratisk menneske.

Som én af de offentlig ansatte, der af og til deltager i den offentlige debat
inden for mit eget fagområde, er motivationen vel lige dele "forpligtelse over
for det demokratiske samfund man lever i" og "behovstilfredsstillelse af
anden art".

Den "demokratiske forpligtelse" opfatter jeg som udtryk for et fundamen-
tal menneskeligt intellektuelt behov for at forholde sig aktivt og medievende
til det samfund, man lever i.

Man kan hertil hævde, at sådanne "debatbehov" udmærket kan komme
til udtryk på alle andre samfundsområder end lige inden for den offentlig
ansattes ekspertise.

Men er det ikke netop inden for det fagområde, hvor man er særligt
vidende (og uundgåeligt ofte stærkt engageret), at det føles naturligt at
udtrykke sig?

Jo flere skrevne eller uskrevne lokkemidler/sanktioner (avancementsmu-
ligheder m.v.) jo lettere er det vel at få den offentlig ansatte til at under-
trykke den "demokratiske forpligtelse".

Det er min opfattelse, at det behovspsykologiske element — netop fordi
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det ikke er traditionelt juridisk — er undervurderet i debatten om offentlig
ansattes ytringsfrihed.

Integreret med ovenstående argumentation kan tilføjes: Formelt er det
den politiske ledelse, der er "ansvarlig" for de offentlige beslutninger m.v.
Den offentlig ansatte er politikerens tjener. Det politiske ansvar udøves
imidlertid ofte kortsigtet og politisk taktisk uden primære hensyn til lang-
trækkende samfundsperspektiver. Ledende embedsmænd må derfor uund-
gåelig opleve en alternativ — ikke formel — ansvarlighed over for kontinuite-
ten i det offentlige ansvar. Og dette ansvars udtryk i den offentlige debat.
Uanset om man politisk synes om dette eller ej.

Hensynet til den offentlige debat og hensynet til "det demokratiske men-
neske" glider sammen, når embedsmanden formentlig korrekt ofte opfatter
situationen således, at han sidder på et så væsentligt overbliks- og videns-
monopol, at han bør formulere sig for en bredere offentlighed end den til
enhver tid eksisterende politiske ledelse.

Endvidere har mange samfundsproblemer konsekvenser på tværs af stats-
lige og kommunale myndigheder og hen over sektorsgrænserne, hvilket
måske netop kan overskues af embedsmanden.

Den ovenfor nævnte "behovstilfredsstillelse af anden art" er den prestige,
som offentlige ytringer (som megen anden udadvendt virksomhed) ofte
medfører. Sådanne behov er næppe entydigt negative. De høre derimod ikke
hjemme i argumentationen for en udvidet ytringsfrihed for offentlig ansatte.

C. Hensynet til myndighedens/institutionens/den politiske beslut-
ningsproces.

1. Statsforvaltningen.

Ministerens muligheder for at føre regeringens politik ud i praksis over for
modstanderne: Folketinget, oppositionen, organisationerne m.v. har formet
den retstilstand, der vel stadig er gældende.

Regeringens embedsmænd må være lydige og loyale og derfor undlade at
tale ministeren offentligt imod i politisk relevante/kontroversielle sager. Og
formentlig er godt stykke derudover.

Hensynet går forud for hensynet til den offentlige debat og de ansattes
"demokratiske behov". Hensynet har størst vægt over for medarbejdere i
direkte sekretariats- og rådgivningsfunktioner. Men selv om hensynet (og
den tillknyttede "loyalitetspligt") udviskes, jo længere nede i hierarkiet man
befinder sig, efterleves det i stor stil. Det er sjældent, ministerielle embeds-
mænd ytrer sig om andet end det, de er beordret til oppefra.

I vurderingen af de negative konsekvenser for de offentlig ansatte statsem-
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bedsmænds stærkt indskrænkede ytringsfrihed bør indgå, at samme "kæft,
trit og retning" forlanges i organisationerne og hos andre modparter for
ministeren.

Den offentlige debat savner de statsansattes ytringer. Og det er vel
spørgsmålet, om der i det hierarkiske embedsmandssystem ikke findes dæm-
pere på de offentlig ansattes lyst og muligheder for at ytre sig inden for deres
fagområde, der går betydeligt ud over ministerens ønsker og behov?

Og er det virkelig således, at hensynet til ministerens forvaltningsudøvelse
i nutidens demokratiske samfund i den grad legitimerer den totale mund-
kurv på statsansatte i ministerier og styrelser?

For statsansatte uden for ministerierne, på universiteter, uddannelsesin-
stitutioner o.lign. er en udstrakt ytringsfrihed så almindelig anerkendt, at
den næppe behøver at blive diskuteret her.

2. Kommunalforvaltningen.

De ledende embedsmænd i en amtskommune eller kommune er formentlig
underlagt samme indskrænkninger i muligheden for offentligt at ytre sig som
kollegerne ved staten.

Et politisk udvalg, en udvalgsformand, en borgmester, et amtsråd må i
forhold til modparten: Den politiske opposition, organisationerne, andre
myndigheder, pressionsgrupper m.v. kunne forlange en loyalitet, der svarer
til ministerens. Ledende kommunale embedsmænd tillades næppe at udtale
sig stik imod hverken en udvalgsformands eller et politisk udvalgs eller
amtsrådsflertals politiske overvejelser og beslutninger. Og jo mere politisk
"varm" og kontroversiel en sag er, jo stærkere opfattes loyalitetspligten.

Jeg finder principielt intet urimeligt heri. Især ikke hvis modvægten er
politisk ansatte embedsmænd. Spørgsmålet er imidlertid, om den usik-
kerhed, der eksisterer om loyalitetspligtens grænser også får de kommunale
embedsmænd til at tie alt for ofte?

I kommunalforvaltningen er der dog trods alt ikke den samme tradition
for at tavshedsregulere forholdet mellem politikere og forvaltning eller mel-
lem forvaltningsledene og medarbejdere. Grænserne mellem det politiske og
forvaltningsmæssige er endvidere ofte flytende. Dertil kommer, at det poli-
tiske arbejde sjældent involverer samme ideologiske og partipolitiske kampe
som i folketinget/statsapparatet. Der er i dagligdagen snarere tale om sam-
arbejde omkring løsning af de af folketinget afgrænsede udfyldende opgaver
end politiske stridsspørgsmål. Og den politiske strid — når den endelig er
der — går tit på tværs af partigrænserne.

Dette forhold giver også ledende embedsmænd større frihed til at ytre sig.
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Fordi de sager, hvor loyalitetspligten trumfer retten til at ytre sig, ikke synes
overvældende.

Bortset fra de ledende kommunale embedsmænd og andre med rådgi-
vende funktioner i de konkrete sager forefindes en udstrakt ret til at ytre sig
for offentlig ansatte i det kommunale apparat. En ret der næppe anfægtes i
praksis af den politiske myndighed.

Også her er sanktionsnettet og hierarkiets indbyggede besværligheder
imidlertid i sig selv momenter, der rent faktisk afholder også kommunalt
ansatte fra at ytre sig, langt ud over hvad loyalitetspligten og hensynet til de
overordnede tilsiger.

3. Politiske standpunkter og faktiske oplysninger,

Specielt i relation til den ledende embedsmands loyalitetspligt over for den
politiske beslutingsproces omfatter pligten kritik mod de politiske standpunkter.

Afgrænsninger af "politiske standpunkter" er formentlig ikke ganske en-
kel.

På den ene side må embedsmanden være afskåret fra at indgå i en
almindelig offentlig polemik med sine politiske chefer før eller efter den
politiske afgørelse qva pågældendes funktion som rådgiver/sekretær.

På den anden side kan f.eks. forvaltningschefen formentlig godt offentligt
orientere om faktiske kendsgerninger. Hvis en politisk beslutning er blevet
til på baggrund af, at man ikke vil bevilge penge til det eller det formål, fordi
man ikke mener, det har nogen effekt, og en journalist forespørger forvalt-
ningschefen for det pågældende område ud om grundlaget for beslutningen,
kan denne formentlig godt redegøre for, at der rent faktisk foreligger en
forsøgsrapport med det og det inhold. En sådan forsøgsrapport vil med
respekt af personlige oplysninger normalt altid være offentlig, såfremt offent-
lighedsloven anvendes. Forvaltningschefens faktiske oplysninger (ytringer)
må anses for at være lovlige.

Om de holder for sanktioner er desværre en anden sag. Det må imidlertid
fastholdes, at det er "politiske standpunkter" ikke "faktiske oplysninger"
den ledende embedsmand bør tie med.

VI. Sanktioner

Det formelle og uformelle sanktionssystem har i Danmark langt større
indflydelse på summen af offentlig ansattes ytringer end den samlede beskri-
velse af gældende ret vedrørende "lovlige ytringer". Dette skyldes den
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skønsmæssige mulighed for, at den overordnede forvaltningsledelse/poli-

tiske ledelse påvirker avancementsmuligheder, forflyttelse samt afskedigelse.

Og de offentlig ansatte betragter det næppe som tilstrækkeligt betryg-

gende, at lovlige ytringer ifølge den juridiske litteratur ikke alene må hindre

avancement. Det er ej heller tilstrækkelig betryggelse, at en eventuel afsked

kombineres med retten til pension. Og så kan man nok så meget tale om et

proportionalitetsprincip i dansk ret. Det er de ansattes betragtninger og

vurderinger af de overordnedes, hierarkiets åbenhed over for kontroversielle

synspunkter, der primært betyder noget.

Det er næppe nogen tilfældighed, at det ofte er embedsmanden, der ikke

længere kan avancere, enten fordi han er nået "helt op" , eller fordi han er

blevet endelig forbigået, der pludselig far lyst til at udnytte retten til at ytre

sig offentligt i embedsanliggender.

Jo større faglig og menneskelig kompetence hos chefen/den politiske

ledelse jo større tolerance over for anderledes lovlige, offentlige ytringer, der

strider mod chefens/den politiske ledelses synspunkter, uden at (indirekte)

sanktioner kommer på tale.

Men selv hvor der hos den embedsmand, der ønsker at ytre sig, for-

nemmes en åbenhed i det overordnede led tages formentlig ingen chancer.

For offentlig ansatte er udover behovene for at fungere som "demokratisk

menneske" også præget af en social/materialistisk stræben, så behovene for

at stige i graderne på den sociale rangstige ofte vejer tungere end den ikke-

kompetencegivende adfærd "offentlig debattør mod magthaverne". Med-

mindre embedsmanden da har ambitioner om på et tidspunkt at flytte over i

den politiske lejr.

Det skal imidlertid erkendes, at det er lettere teoretisk at give udtryk for,

at det offentlige system til den yderste grænse bør være åben over for de

ansattes kontroversielle ytringer end i praksis selv at leve op dertil.

Jeg kan udmærket som forvaltningschef vedkende mig en ærekærhed i

jobbet, der også omfatter min fornemmelse for offentlighedens (pressens)

vurdering af den indsats, min forvaltning tegner udadtil. Såfremt mine

underordnede medarbejdere i pressen gav udtryk for andre kritiske syns-

punkter, end dem jeg lægger frem som rådgivning over for politikerne, ville

jeg måske i pressen bemærke, at "det er kun sundt med en offentlig debat" .

Samtidig med at jeg må erkende, at situationen let kan være stressende og

svær at håndtere, fordi debatten måske rokker ved såvel politikernes som

offentlighedens tiltro til mine ledelses-/rådgivningsevner.

Men det er jo netop det, der er et af de væsentlige led i hele debatten. At

flest mulige synspunkter kan komme til offentlighedens kendskab.
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18 Lars Lundgaard

Jeg drager ovennævnte personlige relationer ind i erkendelse af, at det kan
være lettere at skrive teoretisk om offentlig ansattes ytringsfrihed end at
praktisere den som chef.

Når sager om embedsmænds lovlige ytringer i relation til sanktionssyste-
met er fa, skyldes det formentlig en uhyre overdreven selvjustits. Fordi
kontroversielle ytringer afsagt i forhold til en ledelse, der ikke er så faglig og
menneskelig suveræn, som hierarkiets top til enhver tid burde være, for-
mentlig med rette opfattes som hindringer for avancement m.v. Uanset at
dette teoretisk set ikke kan lade sig gøre. For i praksis indgår den overord-
nedes vurdering af den underordnedes loyalitet i bredeste forstand som et
vigtigt element i forfremmelsesvurderinger m.v.

Selvjustitsen er ligeledes opmærksom på, at man som ledende embeds-
mand kan afskediges ud fra skønsmæssige overvejelser omkring samarbejds-
evne — herunder den belastning man eventuelt udøver på myndighedens
samarbejdsvilkår.

Da jeg for et par år siden offentligt i en dagbladskronik og efterfølgende i
TV og radio kritiserede de danske lægers aflønningsforhold i ret skarpe
vendinger, modtog amtsrådet i de følgende dage breve fra såvel speciallæ-
gernes som de praktiserende lægers organisation, hvori man gjorde opmærk-
som på, at man betragtede mig som belastende for amtsrådet og min
forvaltnings daglige samarbejde med lægerne.

Jeg blev bekræftet i min forhåndsopfattelse af, at man i hvert fald som
ledende embedsmand skal sidde sikkert i sadlen, før man vover pelsen i de
virkelig kontroversielle sager, selv om der er tale om lovlige ytringer.
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