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DEBAT: Undersøgelse rejser diskussion om offentligt ansattes ytringsfrihed 

 

 

 

Deltagerne til det offentlige møde om ytringsfrihed fik rig mulighed for at blande sig i debatten. 
Formanden for Socialpædagogerne Nordjylland, Peter Kristensen, forsikrer, at forbundet vil 
arbejde videre med at ophæve det pres, de offentligt ansatte oplever. 

 
HJØRRING: Der var mandag eftermiddag ytringsfrihed på dagsordenen, da Enhedslisten Hjørring 

holdt debatmøde med navnet: ”Må offentligt ansatte sige deres mening?” 
Carl Emil Nielsen og Claus Søndberg (foto) 
Debatten blev rejst, efter Socialpædagogerne Nordjylland offentliggjorde en 

medlemsundersøgelse i december. 
 

Undersøgelsen viser blandt andet, at 54 procent af medlemmerne føler, at de får mundkurv på 
af deres arbejdsgiver, og at det har negative konsekvenser for dem, hvis de udtaler sig kritisk 
om arbejdspladsen. 

- Selve undersøgelsen taler jo sit klare sprog. Det er vigtigt, vi gør en indsats for at få 
ytringsfriheden til at florere frit, siger formand i Socialpædagogerne Nordjylland Peter 

Kristensen, der også deltog i paneldebatten. 
 
Også et problem i Hjørring 

Udover Peter Kristensen deltog folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) og borgmester i Hjørring 
Kommune Arne Boelt (S). 
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Sidstnævnte anerkender problemet i Hjørring Kommune og er ikke begejstret for resultaterne af 
undersøgelsen. 
- Jeg synes, det er en rigtig ærgerlig situation. Vi bliver nødt til at diskutere åbent og ærligt, 

hvor meget der er i det og få gjort noget ved problemet. 
 

Whistleblowerordning 
Arne Boelt (S) forsikrer, at problematikken vil blive taget op i kommunens hovedudvalg, men 
han er ikke sikker på, hvordan man skal gribe det an. 

I flere af landets kommuner findes der ordninger, hvor de ansatte kan udtale sig kritisk om 
arbejdspladsen anonymt. 

 
Det var også et emne på debatmødet, men det er Arne Boelt (S) ikke tilhænger af. 
- Der kan dukke nogle meget trælse ting op på nogle medarbejdere. Det bryder jeg mig virkelig 

ikke om, for det er for nemt at sige noget, der ikke er hold i, siger han og bliver bakket op af 
flere af deltagerne på mødet. 

Ifølge Arne Boelt (S) er problemet, at der er en såkaldt nulfejlskultur i hele det kommunale 
system. 
- Der er en idé om, både hos os politikere og hos forvaltningen om, at der ikke må laves fejl. 

Derfor tør man ikke at råbe op, når der er noget galt, siger han. 
 


