
 

 

Bilag 6.05 - Vejledning om medarbejdernes 

adgang til at ytre sig offentligt, herunder 

udtale sig til pressen 
Vejledning om medarbejdernes adgang til at ytre sig offentligt, herunder udtale sig til pressen 

Som udgangspunkt har medarbejderne ligesom alle andre borgere en grundlovssikret ytringsfrihed. 

Imidlertid må der for medarbejderne, af hensyn til tavshedspligt, loyalitetspligt, regler om decorum 
(sømmelig optræden) samt af hensyn til kommunens interne beslutningsprocesser og funktionsevne, 
gælde visse begrænsninger i adgangen til at ytre sig offentligt, herunder i adgangen til at udtale sig til 
pressen. 

Retningslinjer 

Bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven skal under alle omstændigheder respekteres, 
såvel mens man er ansat i Ærø Kommune som efter ansættelsens ophør. Er man i tvivl om, om et 
dokument eller en oplysning er undergivet tavshedspligt, må man henvende sig til sin overordnede. 

Før man udtaler sig, må man gøre op med sig selv og offentligt klart tilkendegive, om man udtaler sig 
som medarbejder i Ærø Kommune på kommunens vegne, som tillidsrepræsentant eller 
arbejdsmiljørepræsentant på en gruppe medarbejderes vegne eller som privatperson på egne vegne. 

Udtaler man sig på kommunens vegne, kan man normalt frit give faktuelle oplysninger om sit eget 
ansvarsområde, dog uden at krænke tavshedspligtbestemmelserne. 

Man må derimod afholde sig fra offentligt at tilkendegive personlige meninger om politikernes 
beslutninger, kommunens service eller den kommunale forvaltnings interne arbejdsforhold. 

Bliver man af en journalist bedt om at udtale sig om en kollegas eller en overordnets ansvarsområde, 
må man henvise journalisten til at rette henvendelse til rette vedkommende. 

Er man i tvivl om, hvad man skal svare en journalist, må man henvise journalisten til sin overordnede. 

Hvis man som medarbejder har haft kontakt til en journalist, skal man umiddelbart herefter orientere sin 
nærmeste leder om, hvad man er blevet spurgt om, hvad man har svaret, den sammenhæng, man har 
udtalt sig i, og andre relevante forhold. 

Lederen orienterer efterfølgende andre (fx den berørte direktør eller udvalgsformand), som han/hun 
finder, kan have interesse i sagen. 

Udtaler man sig som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant kan man frit udtale sig om 
arbejds-, personale- og samarbejds- og arbejdsmiljøforhold for den gruppe medarbejdere, hvis 
interesser man er valgt til at varetage, dog uden at krænke eventuelle tavshedspligtbestemmelser og 
uden at krænke de forpligtelser, man som tillidsvalgt har, til at medvirke til at fremme og vedligeholde 
gode og rolige arbejdsforhold. 

Udtaler man sig som privatperson, kan man frit udtale sig om sager, som man ikke har berøring med 
i sit daglige arbejde. 



 

 

Ytrer man sig som privatperson om sit eget område, må det ske på en saglig og fyldestgørende måde. 
Man må ikke give bevidst urigtige oplysninger eller fortie væsentlige oplysninger, så man giver et 
urigtigt eller ufyldestgørende indtryk af det, man udtaler sig om. 

Man kan frit udtale sig om sine egne, helt personlige løn-, ansættelses- og arbejdsforhold, dog uden at 
krænke tavshedspligtbestemmelserne. 

En medarbejder uden ledelsesansvar har en videre adgang til at udtale sig som privatperson end en 
medarbejder med ledelsesansvar. 

Hvad enten man udtaler sig som medarbejder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller 
privatperson, forventes det at ske navngivet og i en passende form. 

I tvivlstilfælde fortolkes denne vejledning af Direktionen. 

 

 

 

 


