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Høring til udkast til vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Justitsministeriet har med brev af den 4, juli 2016 anmodet om FTF og LO's eventuelle be-

mærkninger til udkast til en revideret vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed.

FTF og LO skal i den anledning udtale følgende

Generelle bemærkninger.

FTF og LO er stærke tilhængere af en generel styrkelse af offentligt ansattes retsstilling i

forbindelse med negative ledelsesmæssige reaktioner som foranlediget af de ansattes legi-

time ytringer, herunder gennem benyttelse af whistleblowerordninger.

Vi finder det dermed positivt, at regeringen følger op på anbefalingerne i betænkning nr.

1553/2015 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger ved blandt andet

at iværksætte en styrket oplysningsindsats om offentligt ansattes ytringsfrihed. Da regerin-

gen den 25. april 2016 lancerede dette initativ, udtalte justitsministeren, at det er afgørende

for et velfungerende demokrati, at ansatte i f.eks. kommuner, sygehuse eller skoler føler sig

trygge ved at deltage i den offentlige debat uden at frygte for deres karriere.

Den styrkede oplysningsindsats består i næryærende tilfælde i at genudgive Justitsministeri-

ets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed fra 2006.

FTF og LO's bemærkninger til vejledningsudkastet følger nedenfor, men helt overordnet er

det vores opfattelse, at en sÇrket oplysningsindsats i form af en genudgivelse af vejlednin-

gen fra 2006 absolut ikke udgør et tilstrækkeligt initiativ i forhold til at forbedre de reelle og

alvorlige problemer og krænkelser af offentligt ansattes ytringsfrihed, der fortsat finder sted

blandt offentlige myndigheder. En vejledning kan med andre ord ikke stå alene.
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Siden udgivelsen af den forrige betænkning nr. 147212006 og Justitsministeriets vejledning

fra samme år er forholdene på området ikke blevet bedre, Fire undersøgelser fra FTF i perio-

den 2006 - 2016 har påvist, at mere end hver anden offentligt ansatte FTF'er afstår fra at

ytre sig kritisk i offentligheden om forholdene vedrørende deres arbejdsområde på grund af

frygt for ansættelsesretlige konsekvenser i form af negative ledelsessanktioner, herunder

skjulte sanktioner, FOA's undersøgelser, gennemført i henholdsvis 2010, 2012,2013 og

2014, viser tilsvarende meget alvorlige resultater.

Den hidtidige oplysningsindsats synes således ikke at være trængt igennem til de offentlige

myndigheder, som undlader at respektere de ansattes rettigheder. Dette bekræftes blandt

andet af den kendsgerning, at ikke kun de faglige organisationer, men også Folketingets

Ombudsmand bliver ved med at se sager, der går galt.

På baggrund af de førnævnte undersøgelser fra FTF og FOA samt undersøgelser fra Dansk

Magisterforening i 2013, er det blandt andet FTF og LO's opfattelse, at der i et vist omfang

har udviklet sig en tavshedskultur blandt de ansatte i den offentlige sektor, som har den ne-

gative effekt, at de offentligt ansatte udøver selvcensur og afstår fra at ytre sig kritisk om

forholdene vedrØrende deres arbejdsplads. Skønt kritiske ytringer holder sig inden for ram-

merne af en lovlig ytring, kræver det både mod og tryghed i ansættelsen at påpege uhen-

sigtsmæssige konsekvenser af nedskæringer og omstruktureringer, Under udvalgsarbejdet

bag betænkning nr. 1553/2015 blev der indsendt konkrete eksempler siden 2007, som viste,

at en ledelse har reageret hurtigt over for en ansat, når vedkommende har ytret sig om kon-

krete arbejdsrelaterede forhold, og påpeget, at ytringen er udtryk for en uhensigtsmæssig

adfærd ligesom den ansatte kan have tilsidesat især sin loyalitetspligt. Uagtet, at det efter-

følgende viser sig, at ledelsens reaktion er uberettiget, medvirker ledelsens adfærd i så-

danne situationer til at skabe usikkerhed blandt de øvrige ansatte på arbejdspladsen, og

netop denne negative adfærdsregulerende effekt skaber utryghed blandt de offentligt an-

satte og er direkte hæmmende for deres deltagelse i den oftentlige debat.

Den styrkede oplysningsindsats, som regeringen har bebudet at ville iværksætte, kan defor

ikke stå alene, men skal derimod suppleres af en øget ansættelsesretlig beskyttelse.

Som anbefalet af blandt andre FTF og LO i betænkning nr. L55312015 skal de offentligt an-

sattes ytringsfrihed endvidere styrkes via lovgivning, idet der bør indføres regler i lovgivnin-

gen med det formål at give de offentligt ansatte en bedre ansættelsesretlig beskyttelse i de

tilfælde, hvor en lovlig ytring eller meddelelse om ulovlige/kritikværdige forhold bliver mødt

med en usaglig negativ ledelsesreaktion.
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Det er vores opfattelse, at en lovregulering vil have den fornødne gavnlige præventive ef-

fekt, således som det har vist sig på andre områder (f.eks. i ligebehandlingsspørgsmål), hvor

en sådan regulering er blevet gennemført. Endvidere vil en øget ansættelsesretlig beskyt-

telse kunne sende det nødvendige politiske signal om opbakning til offentligt ansattes udø-

velse af deres ytringsfrihed i praksis, hvilket i sig selv vil kunne bidrage til at fremme offent-

ligt ansattes anvendelse af deres ytringsfrihed, idet en lovregulering af denne karakter vil

kunne have en vis holdningsbearbejdende effekt og dermed medvirke til, at også skjulte

sanktioneringer af offentligt ansattes ytringer undgås. Dertil kommer, at lovgivning generelt

vil medvirke til at udbrede kendskabet til de retlige rammer for ansattes ytringer og dermed

tilskynde til udbredelse af kendskab til væsentlige kritisable forhold på offentlige arbejds-

pladser i videre omfang, end tilfældet har været hidtil.

Navnlig det forhold, at utilstrækkeligt kendskab til området - både for ansatte og ledelsen -
og dermed usikkerhed om følgevirkningerne af lovlige kritiske udtalelser, kan afholde offent-

ligt ansatte fra at ytre sig, tilsiger indførelse af en klar og intensiveret beskyttelse.

Således anbefaler FTF og LO, at der indføres en generel lovbestemmelse, der i overensstem-

melse med gældende ret konstaterer, at en arbejdsgiver ikke må sanktionere lovlige ytringer

eller meddelelser om ulovlige/kritikværdige forhold vedrørende arbejdspladsen. Bestemmel-

sen skal kombineres med specifikke regler om mulighed for dom til foftsat ansættelse, mar-

kant forhøjet godtgørelsesniveau og særlig bevisbyrde i denne type sager.

Udkastet til ny vejledning.

FTF og LO er enige med Akademikerne i, at det fremsendte udkast har flere positive aspek-

ter, herunder

1. at den overordnede intention om at iværksætte en styrket oplysningsindsats - som

anbefalet i betænkning nr.755312015 - er timelig og vigtig i en tid, hvor Folketin-

gets Ombudsmand har fremhævet flere sager, hvori offentligt ansattes lovlige ytrin-

ger er blevet krænket af deres arbejdsgrver,

2. at udkastet til vejledningen fremstiller den gældende retstilling på tilgængelig vis,

3. at der er indsat et nyt særskilt afsnit om meddeleret og whistleblowing, samt

4. at vejledningen fremhæver en ledelses store betydning for, hvilken kultur, der her-

sker på en arbejdsplads, Således taler meget for, at en ledelse, der tillader kritik, og

som modtager kritik konstruktivt, vil understøtte en udviklingen af en åben kultur

samt skabe fora, hvor de ansatte kan debatttere deres holdninger internt, og hvor

egentlige sager defor sjældent vil opstå.
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FTF og LO har dog en række konkrete anbefalinger til udkastet, som vil bidrage til at gøre

vejledningen akkurat så operationel, at den rent faktisk kan virke efter hensigten, jfr. udka-

stets indledning: at virke som en guide for ansatte og ledere på offentlige arbejdspladser i

konkrete situationer:

1. I det fremsendte høringsudkast til en genudgivelse af 'Vejledning om offentligt an-

sattes ytringsfrihed" indgår et afsnit om tavshedspligt, jfr. side 9, Det 3. afsnit er

nyt set i forhold til den gældende vejledning fra 2006, og det bør udgå af udkastet,

Der er ingen grund til særskilt at fremhæve tavshedspligten for de to nævnte områ-

der, hvoftil kommer, at henvisningen til den finansielle sektor som udgangspunkt

forstås som den private sektor og ikke den oftentlige. Tavshedspligt udgør i sig selv

en legitim begrænsning af offentligt ansattes ytringsfrihed, men der er ikke belæg

for - hverken i lovgivning eller på baggrund af praksis fra Folketingets Ombudsmand

- at forsøge at begrænse den yderligere ved eksplicit at fremhæve to (vilkårlige)

områder. Såfremt afsnittet fastholdes, skal FTF og LO venligst opfordre Justitsmini-

steriet til at meddele sin begrundelse for henvisningen til netop disse to områder.

2. En anden af de få gældende begrænsninger i offentligt ansattes ytringsfrihed frem-

går af side 10 under afsnittet "Myndighedens interne beslutningsproces og funkti-

onsevne", Denne begrænsning er beskrevet i FOB.1987.237, men i realiteten er det

kun en overordentlig lille del af de offentligt ansatte, for hvem denne begrænsning

er relevant. Det er dog FTF og LO's efaring, at netop denne begrænsning ofte giver

anledning til tvivlsspørgsmål om afgrænsningen til vores medlemmers arbejdsområ-

der. På den baggrund anbefaler FTF og LO, at afsnittet nederst på side 10 og øverst

på side 11 omformuleres som følger. "Hvilken position har man i myndigheden, og

hvor tæt har man været på beslutningsprocessen? Eftersom det normalt kun er cen-

tralt placerede medarbejdere, der er tæt på den interne beslutningsproces, som ef-

ter omstændighederne skal udvise tilbageholdenhed med at ytre sig om forhold, der

vedrører eget arbejdsområdg vil begrænsningen navnlig have betydning for ansatte

med nær tilknytning tilde enkelte myndigheders ledelsg og vilsåledes ikke omfatte

offentligt ansattq hvis funktioner ligger langt fra de politiske og administrative be-

slutningstagerg herunder bl.a. tillidsrepræsentanter og (institutions/edere." Vi hen-

viser i den forbindelse til betænkning nr. 1553/2015, side 100, samt FOB 1998.319.

3, Under samme afsnit "Myndighedens interne beslutningsproces og funktionsevne"

opfordrer FTF og LO endvidere til, at 2. punktum i det sidste afsnit på side 11, ud-

går. ('T en række tilfælde vil det ..."). Begrundelsen hefor er, at de omtalte, ikke-

eksemplificerede tilfælde, hvorunder det angiveligt er mest hensigtsmæssigt og for-

nuftigt først at rejse kritik internt, i meget høj grad vil afhænge af karakteren af de

konkrete omstændigheder, som giver den offentligt ansatte anledning til at rejse
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kritikken. (Alternativt opfordres Justitsministeriet til at eksemplificere den hævdede

række af tilfælde), Ydermere fremstår det efter vores opfattelse uklart, hvad der

menes med "de interne systemer". Sætningen kan give indtryk af, at der sigtes til

etablerede whistleblowerordninger, hvilket imidleftid næppe er tilfældet. Som yderli-

gere begrundelse for at lade 2. punktum i dette afsnit udgå, henviser FTF og LO til,

at sætningen " ... bl.a. af hensyn til muligheden for at forbedre de forhold, man fin-

der er kritisable, ...", modsætningsvist kan udlægges således, at en eksternt/oftent-

ligt rettet kritik netop ikke, eller ikke i særlig grad, søger at opnå/tilsikre samme for-

må1, Dette er selvsagt ikke tilfældet. Sammenfattende bør 2. punktum i sidste afsnit

på side 11 helt udgå, hvorefter kun det 1. punktum bibeholdes ("En offentligt ansat

har ret til at fremføre kritik ...") allerede ud fra den betragtning, at dette budskab er

helt i overensstemmelse med ombudsmandens udtalelser.

4. Endelig anbefaler FTF og LO en konkret præcisering under afsnittet side 15 om

"Lovlige ytringer og ledelsens reaktion". Omend afsnittet er identisk med den gæl-

dende vejledning fra 2006, viser efaringerne fra 2006 og frem til i dag, herunder

sagerne fra Folketingets Ombudsmand, at i mange tilfælde ledsages de negative,

usaglige ledelsesreaktioner over for vores medlemmers lovlige ytringer ofte med be-

skyldninger om samarbejdsvanskeligheder og (især) misbrug af loyalitetspligten.

Præciseringen vedrører 3. afsnit på side 15, som indledes med " Der kan dog være

tilfæ/de...". Efter 1. punktum tilføjes følgende: 'I disse situationer er det dog ikke

selve den lovlige ytring , men et efterfølgende forhold, f.eks. uhensigtsmæssig ad-

færQ der kan danne grundlag for ledelsens negative reaktion, og dette da kun hvis

den uhensigtsmæssige adfærd i sig selv udgør mlsligholdelse af ansættelsesforhol-

det."

FTF og LO anbefaler endvidere, at vejledningen i relevant omfang suppleres med konkrete

eksempler, herunder eksempler fra praksis, ikke mindst fra Folketingets Ombudsmand.

Herudover henviser FTF og LO til Akademikernes høringssvar

Bente
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