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Ordet, som alle taler om
det har forårsaget diplomatiske kriser
det får fagforeninger til at smælde med det røde flag
det får alle – med deres fortolkning af grundloven – til at spidse
blyanten og det giver ombudsmanden “fast arbejde”.

Og på en googlesøgning kommer der over en halv million henvisninger.
Ja, du har gættet rigtigt. Ordet er YtRingsfRiHed.
specielt i forhold til offentligt ansatte har den gamle talemåde om “at 

knægte ytringsfriheden” vundet gehør. får de nu lov til (af deres ledere) at 
sige, hvad de mener offentligt? eller “knægtes” de i det politiske system til 
at bøje hovedet og forblive tavse?

Jeg kan ind i mellem godt føle mig lidt drevet rundt i manegen alt efter, 
hvem der nu skal “kloge sig” på mine vegne.

tag ikke fejl. Jeg er opvokset med og tror på de grundlæggende demo-
kratiske værdier. de er så at sige kommet ind med modermælken. Jeg har 
lært, at jeg trygt kan sige og skrive alt, men har samtidig også lært at huske 
på, at jeg selv må tage personligt ansvar for, hvad jeg siger, og hvor jeg 
siger det.

Lav spilleregler i fredstid
At bruge sin ytringspligt som fagperson som offentlig ansat handler for 
mig om at tage sit faglige ansvar på sig. Jeg tror, at alle politikere og ledere 
gerne ville have været de alvorlige sager foruden, som fylder avissiderne.

Omvendt ville det også være meget svært for mig at bevare et tillids-
fuldt forhold til en medarbejder, hvis vedkommende kun lufter sin kritik af 
min ledelse offentligt som privatperson.

På en arbejdsplads er det derfor utrolig vigtigt at få udformet et sæt af 
spilleregler. Hvis de spilleregler bliver lavet i et anspændt samarbejdsklima, 
så tror jeg altid, de vil opfattes begrænsende. Men hvis de bliver udarbejdet 
i en tillidsfuld atmosfære, er de med til at sikre en forståelse for de rettig-
heder, vi alle har som borgere – både når vi er private, og når vi optræder 
som fagpersoner.

Jane Foged: jf@bu.aarhus.dk

ledeRen

Ordet alle taler om

Af Jane Foged,

formand for Chefgruppen i HK/kommunal



Kort og godt om ytringsfrihed
Når man som offentligt ansat bruger sin ytrings-
frihed:
•  skal man huske at pointere, at man taler på egne 

vegne og ikke i embeds medfør
•  har man ikke pligt til at have kritiseret internt først 

– men det kan være vældigt hensigtsmæssigt
•  har man også lov til at udtale sig om detaljer på sit 

eget arbejdsområde
•  kan ledelsen ikke kræve, at man skal bede om til-

ladelse først
•  kan ledelsen ikke henvise til en loyalitetsforplig-

telse – den findes ikke
•  må man ikke efterfølgende blive udsat for sanktio-

ner, mobning, kritik eller fyring
•  må man ikke udtale sig om forhold, der er under-

lagt tavshedspligt (typisk personoplysninger)
•  må man ikke lyve, overdrive eller være grov
•  skal man især som leder eller betroet medarbejder 

være opmærksom på, at der kan være enkelte 
arbejdsområder, der er fortrolige, for eksempel 
interne beslutningsprocesser 

Kilde: Anne Louise Schelin og “Vejledning om offent-
ligt ansattes ytringsfrihed,” der kan downloades på 
http://jm.schultzboghandel.dk 

Fakta
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om at få startet en god cirkel, hvor medlem-
merne bruger deres ytringsfrihed ved at tale 
mere om de tilfælde, hvor det har været en 
succes at bruge sin ytringsfrihed.

“Jo mere ytringsfriheden bruges, desto 
mindre farligt bliver det at stå frem,” siger 
Cathrine de Voss.

i modsætning til myterne er der kun gan-
ske få begrænsninger i ytringsfriheden. en 
almindelig misforståelse er, at der for offent-
ligt ansatte eksisterer en lovfæstet pligt til at 
orientere den nærmeste leder om en kritik, før 
man går til pressen.

Ordet er næsten frit

Når offentligt ansatte bruger deres ytringsfrihed, er det godt for samfundet  

og godt for demokratiet. Som offentligt ansat har man et særligt ansvar for at 

reagere, når noget ikke er, som det burde være. Desværre findes der stadig  

eksempler på, at samfundet ikke altid belønner en whistleblower. Men den  

generelle tendens går mod mere åbenhed i organisationerne og dermed også 

bedre kår for ytringsfriheden – og de offentligt ansatte, der bruger den.

Temaet er illustreret af tegner Claus Riis og fotograf Torben Nielsen, der har  

fanget ytringer i mange former.

TemA om ytringsfrihed

der findes masser af skrækhistorier. der findes 
også konkrete eksempler på fyringer, mobning 
og andre negative konsekvenser af, at offent-
ligt ansatte bruger deres ytringsfrihed. Men 
blandt lederne i magasinet Offentlig ledelses 
rundspørge, har kun meget få personligt ople-
vet repressalier. de fleste har tværtimod fået 
positiv respons på at udtale sig offentligt om 
deres arbejdsområde.

en mand, der aldrig har været bange for 
at sige sin mening, er Asger Aamund, som er 
kendt for at sige lige, hvad det passer ham. det 
gjorde han også som yngre og blev frosset ud 
fra et lederjob.

Han peger på, at tiderne heldigvis er ved 
at ændre sig, og at næste generation af top-
ledere har et meget mere afslappet forhold til 
ytringsfriheden.

“tidligere var mange erhvervsledere jo stol-
te af, at de gennem en lang karriere kun havde 
haft en kommentar til pressen – og det var 
’ingen kommentarer’,” siger Asger Aamund. 

Retten til at ytre sig er fastlagt i grundlo-
vens paragraf 77. Her slås fast, at alle borgere 
har ret til på tryk, i skrift og i tale at offentlig-
gøre deres tanker.

Ytringsfriheden er også lovfæstet i den 
europæiske Menneskerettighedskonventions 
artikel 10. Og måske burde den tilmed stå i 
funktionærloven, mener advokat med speciale 
i ytringsfrihed, tyge trier.

så bliver den mere konkret og mindre den 
karrierestopper, som juristerne i de faglige 
organisationer kun kender alt for godt. 

“det kan koste karrieren, hvis en chef siger, 
at noget er galt. Han bliver måske ikke afske-
diget, men han bliver heller ikke forfremmet,” 
siger Pia lund Jeppesen, faglig sekretær i HK/
Kommunal.

Bliver bedre af at bruges
Men som juridisk konsulent Catherine de Voss 
fra socialpædagogerne påpeger, så gælder det 

Offentligt ansattes 

ytringsfrihed gælder for 

topledelsen såvel som 

rengøringsassistenten 

– og har kun ganske få 

undtagelser. Meget få 

ledere i vores rundspørge 

har oplevet negative 

konsekvenser af at udtale 

sig. Alligevel tøver mange 

med at åbne munden, 

selv om de har lyst.

Af Lisbeth Egeskov, 

freelancejournalist, 

lisbeth@lisbethegeskov.dk

O f f e n t l i g l e d e l s e
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Selvcensur plager lederne
en sådan loyalitetspligt over for 

ledelsen findes ikke. Men når det 
er sagt, må man i samme ånde-
drag tilføje, at det i de allerfleste 
tilfælde vil være rigtigt moralsk og 
almindelig sund fornuft at bruge 
kommandovejen før tV-avisen.

Men det kan være umuligt at 
trænge igennem med kritik i gam-
meldags, lukkede organisationer. 
der findes stadig organisationer, 
hvor man vil gøre alt for at lukke 
munden på whistleblowers, der 
påpeger “systemfejl.”

Her er samfundet afhængigt af, 
at modige ledere og ansatte bru-
ger deres ytringsfrihed og bliver 
garanter for, at tingene går rigtigt 
til, at svage borgere beskyttes, og 
at skattekroner ikke misbruges.

“det er væsentligt for demo-
kratiet, at både offentligt og privat 
ansatte kan deltage i samfunds-
debatten. Jeg ser desværre stadig 
en udbredt tavshedskultur – især 
i den offentlige sektor – der gør, at 
mange ikke tør udtale sig,” siger 
advokat med speciale i ytringsfri-
hed, tyge trier.

skriver en mandlig leder i en midtjysk kom-
mune, mens en erfaren kvindelig leder fra 
nordsjælland har denne kommentar:

“så er jeg ikke længere inde i varmen. Hvis 
der er noget, man er utilfreds med, er det bedre 
at holde sin kæft.” 

De fleste får positive reaktioner
flere giver udtryk for, at en afvejning af de 
negative konsekvenser og positive konsekven-
ser ved at ytre sig falder ud til fordel for at 
holde mund. nogle henviser også til andres 
dårlige erfaringer med at udtale sig, og hver 
fjerde har kendskab til ledere, der har været 
udsat for negative sanktioner efter udtalelser 
til offentligheden.

de personlige, negative oplevelser er til 
gengæld ganske få. Blandt de, der i løbet af 
de seneste tre år har udtalt sig offentligt om 

“Hensyn til den videre karriere”. “loyalitet over 
for arbejdspladsen”. “Manglende mod”.

sådan lyder det oftest, når offentligt ansat-
te ledere skal forklare, hvorfor de undlader at 
appellere til offentligheden, selv om de egent-
lig har lyst til det. Og rigtig mange har prøvet 
at være i en situation med aktuelle overvejel-
ser om for eksempel at kontakte medier eller 
politikere, men hvor selvcensuren er gået af 
med sejren.

ledernes holdning til ytringsfrihed kom-
mer frem i en ny rundspørge, som 764 ledere 
har svaret på. fire ud af ti svarer bekræftende 
på, at de har været i en situation, hvor de har 
haft lyst til at ytre sig offentligt om forhold på 
deres arbejdsplads, men alligevel har undladt 
at gøre det.

“det synes ikke særligt karrierefremmende 
at kæfte op omkring selv reelle kritikpunkter,” 

TemA ytringsfrihed

Loyalitet og frygt for repressalier får op mod halvdelen af de offentlige ledere til  

at lade være med at ytre sig offentligt, selv om de egentlig har lyst til det.  

Også selv om kun ganske få oplever negative konsekvenser, når de udtaler sig  

om forhold på arbejdspladsen, viser en rundspørge, som Offentlig Ledelse har 

lavet blandt 764 ledere.

Af Lars Friis, journalist og analysekonsulent, post@larsfriis.dk
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over for min egen ledelse, før jeg ytrer dem 
offentligt.”

loyalitetsfølelsen over for både politikere, 
højere ledelsesniveauer, kolleger og medarbej-
dere skinner i øvrigt tydeligt igennem i mange 
svar og kommentarer. flere giver udtryk for, at 
de ikke vil fremføre kritik på grund af hensynet 
til kolleger eller arbejdspladsens renommé. 

Meget tyder på at åbenhed er kommet 
på dagsordenen mange steder – med over-
vejende positive konsekvenser. næsten hver 
tredje mener, at der i løbet af de seneste 
tre år er kommet mere åbenhed på deres 
arbejdsplads, mens kun hver syvende har den 
modsatte opfattelse. Hos sidstnævnte er der 
blandt andet tale om større usikkerhed efter 
kommunesammenlægning eller overflytning 
fra amt til kommune.

en kvindelig leder fra nordjylland fortæller, 
at hendes ledergruppe i øjeblikket taler meget 
om at ytre sig offentligt, og en mand fra en 
sydvestjysk kommune beretter, at direktionen i 
hans kommune er blevet mere lydhør over for, 
hvad den enkelte leder og medarbejder mener. 
Øget fokus på åbenhed synes at skabe mere 
plads til kritiske synspunkter. en kvinde fra en 
københavnsk forstadskommune skriver såle-
des om det at ytre sig offentligt om forhold på 
arbejdspladsen:

“På grund af stor opmærksomhed på netop 
disse rettigheder er det ikke længere forbun-
det med de helt store bekymringer i forhold til 
egen fortsatte virke, men dog ... mange grun-
dige overvejelser.”

forhold på deres arbejdsplads, er der kun seks 
procent, der har oplevet negative reaktioner, 
mens fem gange så mange har fået direkte 
positiv opbakning blandt andet fra politikere 
og ledere på højere niveau i organisationen. 

“Anerkendelse fra en ovenstående leder”, 
“Opbakning fra et udvalgsmedlem” og “større 
respekt omkring mig som person” lyder nogle 
af de positive konsekvenser, mens der blandt 
de få negative eksempler blandt andet er 
disse: “Måtte opsige min stilling for ikke at 
blive fyret”, “leder blev voldsom vred og ugyl-
diggjorde mig herefter systematisk” og “Blev 
irettesat og kaldt ’besværlig leder’”.

en enkelt føler sig udsat for en politisk 
fyring efter udtalelser til offentligheden.

Ulovligheder forties
i visse tilfælde sidder ledere inde med viden 
om direkte ulovligheder, som de undlader at 
gøre offentligheden opmærksom på. 11 pro-
cent af de ledere, der har haft lyst til at udtale 
sig, men alligevel undladt at gøre det, svarer 
bekræftende på spørgsmålet: “Har der i en 
eller flere af disse situationer været tale om 
ulovlige forhold, som offentligheden burde 
have haft kendskab til?”

Undersøgelsens form har ikke givet mulig-
hed for at spørge mere indgående til karak-
teren af disse ulovligheder, men ud over et 
par tilfælde med tavshedspligt i forbindelse 
med igangværende personsager fortæller en 
del kommentarer fra disse respondenter om 
bekymring for de personlige konsekvenser. en 
kvinde med mere end 20 års anciennitet som 
leder i en østjysk kommune skriver, “at jeg ikke 
havde mod og kræfter til at tage konsekven-
serne”. nogle frygter endda at blive fyret, hvis 
de udtaler sig.

Åbenhed er på dagsordenen
På det store flertal af arbejdspladserne er 
der retningslinjer for ledernes ytringsfrihed 
i forhold til pressen, men selv om reglerne 
ikke findes på tryk, har næsten alle ledere den 
moralske grænse, at man selvfølgelig først 
præsenterer en eventuel kritik internt i orga-
nisationen, før man går til offentligheden.  
95 procent svarer, at de er enten helt enige 
eller overvejende enige i udsagnet “som leder 
har jeg pligt til at fremføre kritiske forhold 

Hver fjerde har ytret  
sig offentligt
Har du som leder, inden for de sidste 
tre år ytret dig offentligt om forhold 
på din arbejdsplads?

Antal Procent
Ja 193 26,0%
Nej 549 74,0%
I alt 742 100,0%

Få oplever negative  
konsekvenser
Har disse tilkendegivelser haft konse-
kvenser for dig i din ansættelse?

Antal Procent
Nej, ingen  
konsekvenser

125 65,4%

Ja, positive  
konsekvenser

56 29,3%

Ja, negative  
konsekvenser

12 6,3%

I alt 191 100,0%

Mange holder sig tilbage
Har du som leder, inden for de sidste 
tre år, haft lyst til at ytre dig offentligt 
om forhold på din arbejdsplads, men 
i en eller flere situationer alligevel 
undladt at gøre det?

Antal Procent
Ja 307 41,5%
Nej 433 58,5%
I alt 740 100,0%

Nogle tier om  
ulovligheder
Har der i en eller flere af disse situa-
tioner været tale om ulovlige forhold, 
som offentligheden burde have haft 
kendskab til?

Antal Procent
Ja 33 11,1%
Nej 266 88,9%
I alt 299 100,0%

Fakta

Om undersøgelsen
764 ledere, der er medlem af Dansk Socialrådgiver-
forening, Socialpædagogerne eller HK/Kommunal, 
har svaret på en elektronisk rundspørge i perio-
den 24. april - 8. maj 2008. Rundspørgen er sendt 
til næsten dobbelt så mange, men en stor del af 
forklaringen på besvarelsesprocenten synes at være 
mange inaktive e-mail-adresser efter kommunal-
reformen. Alt tyder på, at respondenterne er repræ-
sentative for hele gruppen af ledere. Den statistiske 
usikkerhed ved de her præsenterede spørgsmål er 
på plus/minus 3,6 pct.

Fakta
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Mange tør ikke  
åbne munden
Frygt for repressalier  

får offentligt ansatte  

til at tie om kritisable 

forhold. Det kan der 

være god grund til, for 

følgerne af at stå frem 

kan være barske. Men 

der er også eksempler 

på, at det betaler sig  

at åbne munden.

Af Henrik Stanek, 

freelancejournalist, 

hs@stickelberg.dk

vi lover at anonymisere dem. de er sikre på, at 
de vil blive genkendt, og at de så heller ikke 
kan få job i nabokommunen,” siger Pia lund 
Jeppesen.

Medarbejdernes grundlovssikrede ytrings-
frihed er oppe mod en indgroet kultur i den 
kommunale verden, vurderer socialrådgivernes 
formand, Henning Breinholt, der også kender 
til medlemmer, som har fået at vide af deres 
chef, at de er illoyale.

“en socialrådgiver kan godt sige til sin leder, 
at hun har begået en fejl. det er straks svæ-
rere at få tilgivelse, når hun udstiller, at hun og 
hendes kolleger ikke formår at løse opgaven, 
fordi afdelingen ikke har ressourcer nok. Che-
fen kunne vælge at betragte opråbet som en 
hjælp, men han er klemt af politikerne og vil 
bevise, at han kan få tingene til at køre med de 
ressourcer, han får stillet til rådighed. ledere er 
ærekære,” siger Henning Breinholt.

Loyale over for opgaven
Over 60 procent af de 2.700 deltagere i en 
undersøgelse om ytringsfrihed blandt offent-
ligt ansatte, som ftf foretog sidste år, har stå-
et i en uholdbar situation på deres nuværende 
eller tidligere arbejdsplads, som de mente, 
offentligheden burde kende til. Men hele 87 
procent valgte ikke at udtale sig.

nogle tier, fordi de er i tvivl om, hvad de må 
sige uden at overtræde deres tavshedspligt. 
Andre ligger under for en skjult selvdisciplin, 
fordi de får at vide, at de skal være loyale over 
for kommunen. 

“det skal de naturligvis, men de skal også 
være loyale over for opgaven, og det er man, 
hvis det er til gavn for institutionen, at man 
gør opmærksom på forhold, der ikke fungerer. 
Men det er et tveægget sværd, for du skal 
spise frokost sammen med dem, du har kriti-
seret i morgenavisen. det får nogle til at holde 
mund,” siger Cathrine de Voss, juridisk konsu-
lent i socialpædagogerne.

i et politisk system kan man ikke aflæse 
succesen på den økonomiske bundlinje, så kri-
teriet for succes bliver let omsat til, at man ikke 
har problemer. det smitter af på den måde, 
mange kommunale ledere agerer på.

“somme tider bliver det antydet – eller 
direkte sagt – at man ikke er sin opgave vok-
sen, hvis man har problemer i sin afdeling. 

samfundet er bedst tjent med, at ansatte i det 
offentlige benytter sig af deres ytringsfrihed, 
fastslår justitsminister lene espersen i den vej-
ledning om reglerne for at ytre sig, hun sendte 
på gaden i 2006.

Alligevel kan det få alvorlige konsekvenser, 
når offentligt ansatte kritiserer deres arbejds-
plads. de risikerer at få deres sagsmapper 
endevendt og kan komme til at spejde langt 
efter kurser, efteruddannelse, lønudvikling og 
nye spændende opgaver.

“det kan koste karrieren, hvis en chef siger, 
at noget er galt. Han bliver måske ikke afske-
diget, men han bliver heller ikke forfremmet,” 
siger Pia lund Jeppesen, faglig sekretær i HK/
Kommunal.

når hun opfordrer ramte medlemmer til at 
fortælle deres historie til fagbladet, bliver hun 
mødt af en mur af frygt.

“det har de aldrig lyst til, heller ikke selv om 

TemA ytringsfrihed

Tegning Claus Riis



Sig nej til ulovlig praksis
Der er andre muligheder end at gå til pressen, hvis 
ledelsen ikke vil lytte til kritik. Dansk Socialrådgiver-
forening har netop lavet guiden “Sig nej til ulovlig 
praksis!” for at hjælpe socialrådgivere, som direkte 
eller indirekte pålægges at arbejde på en måde, der er 
i strid med loven eller på kanten af den.
Guiden gennemgår reglerne for ytringsfrihed og for-
trolige oplysninger og viser de muligheder, medarbej-
derne kan gribe til, hvis det ikke kan lade sig gøre at 
løse et problem internt.
“Først og fremmest kan man gå til sin tillidsrepræsen-
tant, sin leder og til os. Hvis ledelsen alligevel sylter 
kritikken, findes der klageinstanser som Det Sociale 
Nævn, Beskæftigelsesankenævnet, Ankestyrelsen, Til-
synet ved Statsforvaltningerne og Ombudsmanden,” 
siger socialpolitisk konsulent Janne Bram Jensen i 
Dansk Socialrådgiverforening.
man kan ikke altid være anonym, når man klager, men 
det findes der råd for.
“medlemmerne kan kontakte os, så kan vi enten hjæl-
pe dem med at klage eller klage for dem. Guiden viser 
nogle handlemuligheder, og der er faktisk ret mange, 
så vi opfordrer socialrådgiverne til at bruge dem,” siger 
Janne Bram Jensen.
Læs mere på socialrdg.dk/ulovligpraksis.

Janne Bram Jensen: jbj@socialrdg.dk

Fakta
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Andre gange kommer der et træk af ubehag i 
chefens ansigt, når nogen siger noget, der ikke 
er rart at høre om. Mellemledere lærer hurtigt 
at levere den vare, chefen ønsker, så de lægger 
låg på, at noget halter i deres afdelinger. Men 
spørger man chefen, vil han svare, at han aldrig 
har sagt, at de ikke må komme med kritik,” 
siger ledelseskonsulent Mette Marie langenge 
fra HK/Kommunal. Hun tilføjer, at de faglige 
organisationers jurister og konsulenter mest 
hører om de negative sider. de positive histo-
rier glædes man bare over på arbejdspladsen, 
og her er der ikke nogen grund til at kontakte 
sin faglige organisation.

de fagforeninger, som hylder ytringsfrihe-
den, er paradoksalt nok selv med til at holde 
den lukkede kommunale kultur ved lige.

“når medlemmer ringer ind for at få gode 
råd, fortæller vi åbent, hvad konsekvenserne 

Sådan lufter du din kritik
Udtryk altid din utilfredshed over 
for din egen chef først. Hvis det 
ikke virker, bør du gå til lederen på 
næste niveau og i sidste ende til 
politikerne. Det er ikke et formelt 
krav, at du skal følge kommando-
vejen, men du står dig bedre ved at 
vise fairplay. 

Inden du går til pressen, bør du 
føre dagbog over, hvad du har sagt 
og gjort for at gøre opmærksom 
på problemet internt. Dokumen-
ter, hvad du siger fra overfor ved 
løbende at beskrive det i e-mail til 
din leder.

Sørg for at have kopi af alle nød-
vendige dokumenter derhjemme, 
så du kan holde din ryg fri, hvis du 
bliver bedt om straks at forlade 
arbejdspladsen, og det næste ledel-
sesniveau vasker hænder med et 
”Det har vi aldrig hørt om”.

Din kritik skal være saglig og fak-
tuel rigtig. Sig ikke, at I er blevet 
pålagt besparelser på flere hun-
drede millioner kroner, hvis det 
reelt er 100 millioner. Reglen om, at 
overdrivelse fremmer forståelsen, 
gælder ikke her.

Det er bedre at tale i generelle ven-
dinger frem for at være personfik-
seret. Der står et helt apparat bag 
den beslutning, en person udfører.

Kommunaldirektører har begræn-
set ytringsfrihed, fordi borgmestre 
skal kunne lufte deres tanker i for-
trolighed. Alle andre må fortælle 
meget, så længe de gør det som 
privatpersoner. Derfor skal man 
ikke invitere pressen ind på sin 
arbejdsplads og udtale sig kritisk, 
mens man har sin kittel på. mød op 
på redaktionen eller inviter journa-
listen hjem. 

Det er allerbedst at stå frem som 
en gruppe, så alliér dig med dine 
kolleger for eksempel de andre 
afdelingsledere. en leder kan slippe 
godt fra at have samarbejdsvan-
skeligheder med en enkelt leder, 
men ikke med alle i gruppen.

Sørg for at få lov til at læse artiklen, 
inden den bliver trykt, så du er sik-
ker på, at du bliver citeret korrekt.

Fakta

kan være ved at stå frem. det er vi nødt til, for 
i værste fald kan det koste jobbet. ikke lige nu 
måske, men den dag, der skal spares yderli-
gere, står kritikerens navn tilfældigvis øverst 
på listen over folk, der ikke længere er job til. 
Men ønsker et medlem at stå frem med kritik, 
bakker vi gerne op undervejs med gode råd og 
juridisk bistand,” siger Pia lund Jeppesen fra 
HK/Kommunal.

der skal mere end pæne ord og skåltaler 
til, før medarbejdere for alvor tør gøre brug af 
deres ytringsfrihed, mener Henning Breinholt.

“der bør være omvendt bevisbyrde, så det er 
op til arbejdsgiveren at bevise, at ansættelses-
mæssige ændringer ikke skyldes, at medarbej-
deren har udtalt sig offentligt,” foreslår han.

Repressalier er ingen naturlov 
det er dog ingen naturlov, at det har negative 
konsekvenser at udtale sig til pressen. det har 
det ganske vist haft for hver tredje af de del-
tagere i ftf-undersøgelsen, som har stillet sig 
frem med kritik, men for halvdelen havde det 
ingen konsekvenser, og for hver femte var kon-
sekvenserne positive.

“Hvis vi skal have vores medlemmer til at 
gøre brug af deres ytringsfrihed, er det vigtigt, 
at vi også taler om de tilfælde, hvor det går 
godt. for jo mere ytringsfriheden bliver brugt, 
desto mindre farligt bliver det at stå frem,” 
siger Cathrine de Voss fra socialpædagogerne.

At man kan slippe godt fra at være kri-
tisk stemmer fint overens med, at en af ker-
nekompetencerne hos succesfulde ledere er 
“Rod fæstet under pres”, mener Mette Marie 
langenge, der var med i projektet “ledere, der 
lykkes”.

“Alle de ledere, vi interviewede, kunne for-
tælle om en eller flere sager, hvor de havde sagt 
fra over for politikerne, også selv om de vidste, 
at det kunne koste dem jobbet,” siger hun.

Pia Lund Jeppesen: 44plj@hk.dk
Henning Breinholt: hbr@socialrdg.dk
Cathrine de Voss: cdv@sl.dk
Mette Marie Langenge: 44mml@hk.dk



Bortvist efter læserbrev
louis Hansen, tidligere skoleleder på Vor frue skole 
i Roskilde Kommune, faldt ikke over skjulte fejl. Han 
læste en artikel i Roskilde Avis, som fik ham til at 
reagere. formanden for skole- og Børneudvalget blev 
citeret for, at skolen har “ondt i fagligheden” uden at 
komme nærmere ind på, hvad det drejede sig om. 

skolelederen skrev et læserbrev, hvori han bad 
udvalgsformanden redegøre for sine beskyldninger.

“det var et direkte angreb på mine medarbejdere i 
et offentligt medie, og jeg vidste, at det var grundløst,” 
siger han.

Kort tid efter blev louis Hansen kaldt til en tjenstlig 
samtale og fik at vide, at han var fritaget for tjeneste. 
Han måtte ikke orientere personalet og skulle holde 
sig væk fra skolen. 

“Jeg var paf. det var surrealistisk,” fortæller han.
louis Hansen havde kun få måneder tilbage på 

skolen, da han allerede havde sagt jobbet op for at gå 
på pension.

På vegne af louis Hansen stævnede danmarks 
lærerforening Roskilde Kommune for uberettiget tje-
nestefritagelse. Kommunen tabte i 2004 sagen og 
skulle betale godtgørelse til den tidligere skoleleder.

“Hverken før eller siden har jeg hørt noget fra 
Roskilde Kommune, bortset fra en storslået gave i 
anledning af min afsked – en kuglepen og en skrue-
blyant – samt en forespørgsel om, hvem jeg ville have 
med til min afskedsreception. gaven donerede jeg til 
skolen, og jeg sagde nej til receptionen. Jeg vidste, at 
lokalsamfundet ville holde noget, og jeg skal love for, 
at det blev en fabelagtig reception. det er ingen hem-
melighed, at jeg fik 240 flasker vin og mange andre 
gaver!”

foto: Privatfoto

Louis Hansen: louis@hansen.mail.dk
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TemA ytringsfrihed

Behov for mundkurv
Medarbejdere og chefer bukker under af stress i kølvandet på kommune-
sammenlægningerne og har behov for en reformpause. det udtalte 
kommunaldirektør i frederiksværk-Hundested, Michael graatang, til 
flere medier, og det fik den borgerlige opposition i byrådet til at reagere 
skarpt. 

Kommunaldirektøren skulle udstyres med en mundkurv, for han 
bedriver politik, mente de. Borgmesteren var ikke enig, og flere juridiske 
eksperter bakkede op om Michael graatangs ytringsfrihed. Han siger ikke, 
at han er modstander af reformer, men kommer med en faglig udtalelse 
om medarbejdernes tilstand, lyder det. 
rei

Sendt hjem på rådighedspenge
det er en dårlig løsning at lægge forsvar og redningsberedskab sammen, 
skrev daværende skolechef i Beredskabsstyrelsens Center for lederuddan-
nelse, Bjarne Kjems, i et læserbrev i 2005. det var stik imod regeringens 
planer, og selv om Kjems skrev som privatperson, fik det forsvarsminister 
søren gade (V) til at kræve en loyalitetserklæring fra skolechefen, som 
ellers risikerede en fyring. 

Kjems nægtede, og folketingets ombudsmand gik ind i sagen og gav 
forsvarsministeren en næse. 

1. maj i år lukkede Beredskabsstyrelsens skole på Bernstorff slot, hvor 
Bjarne Kjems arbejdede. der blev plads til flere af de øvrige medarbejdere 
i omlægningen, men ikke til skolechefen. Han er nu sendt hjem på rådig-
hedspenge og venter på sin afsked. 
rei

Foto: Torben Nielsen
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Kulturen halter bagefter
skal man sætte en finger på et problem, som 
“Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed 
og meddeleret” ikke fik løst med sin betænk-
ning i foråret 2006, så er det, at mange offent-
ligt ansatte stadig ikke kender grænserne for 
deres egen ytringsfrihed.

“Justitsministeriet lavede en kort vejled-
ning i efteråret 2006, som ligger på forskel-
lige hjemmesider, men der har ikke været den 
push-effekt, som vi havde håbet på i udvalget. 
Vi troede også, at vejledningen ville blive en 
del af pensum på lederuddannelser og brugt  
i efteruddannelsen,” siger chefjurist Anne  
louise schelin, dansk Journalistforbund, der er 
ekspert i offentligt ansattes ytringsfrihed og 
med i udvalgsarbejdet.

Hun mener, at retstilstanden for offentligt 
ansatte grundlæggende er i orden, men at 
kulturen i organisationerne slet ikke er fulgt 
med.

“en kultur, hvor man er loyal over for ledel-
sen eller organisationen frem for borgerne 
eller samfundet, er et levn fra tider, hvor man-
traet var, at den, der lever stille, lever godt. Men 

Retstilstanden er god 

nok, men kulturen i den 

offentlige sektor halter 

bagefter. Det samme 

gør offentligt ansattes 

viden om, hvor grænsen 

går for deres grundlovs-

beskyttede ret til at ytre 

sig offentligt. Det er en 

ledelsesopgave at skabe 

en åben kultur, hvor 

offentligt ansatte føler 

sig trygge ved at bidra-

ge til samfundsdebatten 

med deres ekspertviden.

Af Lisbeth Egeskov, 

freelancejournalist, 

lisbeth@lisbethegeskov.dk

den moderne offentlige leder bør i stedet have 
åbenhed som mantra,” mener Anne louise 
schelin.

Begrundelsen er, at offentligt ansatte er 
dem, der ved mest om deres felt, og at det er 
skadeligt for demokratiet, når samfundet ikke 
får del i den viden.

“som borger har man for eksempel krav på 
at vide, at der foregår en prioritering i sund-
hedsvæsnet. det er ikke godt for samfundet, 
hvis den læge, der henleder opmærksomhe-
den på, at nogle patienter dør af den priorite-
ring, får sat sin karriere på standby,” siger Anne 
louise schelin.

Ledelse og lovgivning
Chefjuristen mener, det er en ledelsesopgave 
at gøre de ansatte trygge ved at bruge deres 
ytringsfrihed og signalere til medarbejderne, 
at det er i orden at ytre sig om sit arbejde. Kort 
sagt bør lederen skabe en kultur, der ikke byg-
ger på frygt.

“det bør være et adelsmærke for en leder 
at lave kulturen i organisationen om, og vise, 

En offentlig ansat, der  
råber vagt i gevær i offentlig

heden, når han ikke kan  
råbe ledelsen op, kaldes en 

whistleblower. Ønsker ledelsen 
at fyre en whistleblower,  

skal beviserne for at eventuelle 
samarbejdsvanskeligheder  

skyldes den ansatte, være  
ekstra gode.

Tegning: Claus Riis



Millioner ud af vinduet
sergio fox kunne også straks se, at noget var skævt, da han i 2002 tjekkede nogle rap-
porter under den såkaldte Pensionistordning. forfatterne var energikonsulenter, og 
de havde regnet på energibesparelser for hver enkelt ansøger. Hvis nye vinduer var en 
energirigtig udskiftning, som skruede tilstrækkeligt ned for varmeforbruget, modtog 
den enkelte pensionist et tilskud. 

Han opdagede konsekvente fejl. tilsyneladende regnede forfatterne baglæns. de 
begyndte med det krævede resultat, og så indregnede de priser på vinduer for lavt og 
effekten af energibesparelser for højt, så regnestykket ramte resultatet. 

”Beregningerne viste, at det var kanon rentabelt. Men brugte du de rigtige tal, var 
det ikke rentabelt, og det var helt indlysende for fagfolk. der var overhovedet ikke de 
energibesparelser, som blev lovet,” siger sergio fox. 

det viste sig, at problemet var omfattende. sergio fox’ chefer var ikke interesserede 
i en uvildig undersøgelse. ifølge bygningsingeniøren blev modstanden indædt, da det 
internt kom frem, at energistyrelsen havde en tilsynspligt, som det i årevis ikke havde 
udført. 

”det mest ubehagelige var nok, hvad der pludselig skete med mine kolleger. der var 
en meget trykket stemning, og folk var bange for deres job. i løbet af forløbet blev jeg 
persona non grata, kun nogle få klappede mig på skulderen eller sagde, at det var godt 
gået,” fortæller han. 

Tag din afsked ellers…
sergio fox kunne se, at fejlene fortsatte indtil en journalist ville se en rapport og lug-
tede en sag, fordi styrelsen syltede forespørgslen. Journalisten spurgte blandt andet 
sergio fox om effekten af de mange hundrede millioner kroner, som hvert år blev 
udbetalt i energibesparende tilskud. 

Medarbejderne havde fået at vide, at de kun måtte udtale sig om fakta, ikke udtryk-
ke holdninger. Han svarede, at mange tilskud ikke gav de forventede energibesparelser, 
og at kontrollen havde været mangelfuld. 

”det var fakta. Umiddelbart derefter fik jeg et ’tilbud’ om enten at føre tilsyn på 
boreplatforme i nordsøen eller tage min afsked med seks måneders løn. Jeg var i chok, 
det var et massivt pres,” siger han og fortsætter: 

”direktøren sagde til mig, at der selvfølgelig ville blive ballade et stykke tid, men 
de ville nægte at udtale sig til pressen, og så ville det snart være glemt igen. Jeg ville 
derimod blive stemplet som ballademager og få svært ved at få job.”

sergio fox tog dybt rystet sin afsked. fremtiden bekymrede ham dog ikke så meget, 
for han havde et godt fagligt netværk. i dag er han selvstændig konsulent.   

Rigsrevisionen gik ind i sagen, og i 2004 offentliggjorde den en kraftig kritik af 
energistyrelsen. Han havde ret.  

”som forudsagt var ledelsen tavs og red stormen af. for mig var det dog enkelt: det 
var mit job at kontrollere beregningerne, og de var forkerte,” siger han. 

Sergio Fox: sergio@sergio.dk
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at man kan håndtere åbenmundede og kriti-
ske ansatte. en åben kultur giver i øvrigt den 
sidegevinst, at brokkehoveder kommer til at 
fremstå som ukonstruktive,” siger Anne louise 
schelin.

Advokat med speciale i ytringsfrihed, tyge 
trier, mener, at ledelsesindsatsen bør suppleres 
med en ny paragraf i funktionærloven.

“Reglerne om offentligt ansattes ytrings-
frihed skal gælde for alle, uanset om man har 
en dårlig chef eller en god chef, der forstår 
at skabe åbenhed og støtter medarbejdernes 
deltagelse i debatten,” siger tyge trier. 

lovgivning er derfor nødvendig for at rette 
op på den situation, at mange ansatte tror, 
de ikke må udtale sig offentligt om deres 
arbejde.

“funktionærloven er et godt sted at lovfæ-
ste ytringsfriheden, fordi loven er normsæt-
tende for store dele af arbejdsmarkedet. Vi vil 
også slippe for at skulle vente i årevis på en 
kommission, der arbejder,” siger tyge trier.

en klar formulering i en enkelt ny paragraf, 
der henviser til Menneskerettighedskonven-
tionens artikel 10 er tilstrækkeligt, mener han.

Åbenhed i Århus
i Århus Kommune har rådmand for sund-
hed og Omsorg, dorthe laustsen (sf), sat 
åbenhed, gennemsigtighed og ytringsfrihed 
på dagsordenen. formelt ved at indarbejde i 
3. magistrats lederes resultatkontrakter, at de 
skal arbejde for at fremme åbenheden i deres 
afdeling.

“Jeg tror, det er nødvendigt, at ledelsen 
taler om de ansattes grundlovssikrede ret til at 
udtale sig, så de ikke er bange for at bruge den. 
der findes jo desværre eksempler på, at det er 
med god grund, når nogle offentligt ansatte er 
nervøse for at bruge deres ytringsfrihed,” siger 
dorthe laustsen.

Om grunden til, at hun som rådmand med 
indflydelse på 9.000 lederes og medarbejde-
res arbejdsforhold, har valgt at gøre åbenhed 
til en mærkesag, siger dorthe laustsen, at hun 
gør det for at skabe en god offentlig sektor.

“dels er det vigtigt, at medarbejderne, som 
jo er eksperter på netop deres arbejdsområde, 
får deres synspunkter med i debatten, så vi, der 
træffer beslutningerne, får hørt dem. Og dels 
tror jeg, at åbenhed og dialog giver mere enga-
gerede medarbejdere. det er sundt at lytte til 
hinanden, også selv om nogle synspunkter af 
og til kommer på tværs. det siger sig selv, at 
9.000 ansatte ikke kan være 100 procent enige 
om alting,” siger dorthe laustsen. 

TemA ytringsfrihed

Foto: Torben Nielsen
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“Det skaber tryghed i organisationen og engagere
de medarbejdere, at vi åbent kan diskutere tingene, 
og at det er i orden, at den enkelte medarbejder 
siger sin mening,” siger rådmand for Sundhed og 
Omsorg i Århus Kommune, Dorthe Laustsen. 
Foto: Thomas Knoop

“det er forståeligt, at ledere kan have en 
loyalitet, der næsten er for stor. for en leder kan 
der måske også være større konsekvenser ved 
at stå frem i offentligheden. Men miseren skyl-
des en forældet kultur, der ikke følger reglerne,” 
siger Anne louise schelin.

At have de rigtige rettigheder ifølge grund-
loven og Menneskerettighedskonventionen 
hjælper nemlig ikke, hvis kulturen på arbejds-
pladsen stadig er sådan, at det er en karri-
eredræber at udtale sig offentligt eller skrive et 
kritisk læserbrev.

“Men det handler om mere end retten til at 

“Større åbenhed er en naturlig udvikling i  
demokratiet, som en moderne leder skal kunne 
tackle,” siger Anne Louise Schelin, chefjurist i  
Dansk Journalistforbund og ekspert i offentligt 
ansattes ytringsfrihed. 
Foto: Torben Nielsen

Ledere er særligt loyale
ifølge Anne louise schelin er offentlige ledere 
ofte endnu mere loyale over for deres institu-
tion, topledelse og politiske ledelse end andre 
ansatte. en følgevirkning af for stor loyalitet 
kan være, at nogle ledere måske ikke føler trang 
til at diskutere ”systemets” måde at fungere på 
eller forsøger at dække over fejl. 

i så fald går loyaliteten ud over samfundet, 
og rammer måske også den ansatte, der vælger 
at gå til pressen, fordi den pågældende føler, at 
ledelsen vil lægge låg på noget, som er væsent-
ligt, at offentligheden får kendskab til.

sende et læserbrev til Berlingske. det 
handler om at afskaffe en frygt, der slet 
ikke burde være der. Vi skal simpelthen 
have afskaffet opfattelsen af, at der er 
noget forkert ved at være kritisk over 
for sin arbejdsplads,” siger Anne louise 
schelin.

Anne Louise Schelin: 
als@journalistforbundet.dk
Tyge Trier: triercor@yahoo.com
Dorthe Laustsen: mag3@aarhus.dk
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Kun domstolene kan  
lukke munden på mig
Det er ikke passende, 

lød meldingen til Asger 

Aamund, som tog til 

Hong Kong og genfandt 

sin ytringsfrihed i et nyt 

job. I dag bestemmer 

han selv – og ansætter 

kun ledere, der tør  

vise deres usikkerhed,  

for det forebygger  

loyalitetskonflikter.   

Af Søren Reinau, 

freelancejournalist, 

Stickelbergs Bureau, 

sr@stickelberg.dk 

videre om den politiske og økonomiske udvik-
ling i Kina og omegn. 

Ingen sparker mig bagi
“Jeg har nok en frihedstrang, som er større end 
gennemsnittet, og så løber man indimellem 
hovedet mod muren i et virksomhedshierarki. 
det er også med til, at min jobsituation er, som 
den er: Jeg kan stort set bestemme selv, jeg er 
økonomisk uafhængig, og ingen kan sparke 
mig bagi. det er kun domstolene, der i dag 
kan beordre mig til at holde mund,” siger han 
med et grin. 

Men det betyder ikke, at hver enkelt medar-
bejder må sige hvad som helst om virksomhe-
den, understreger han. 

dele af dansk erhvervsliv led tilsyneladende 
af en svær allergi over for ytringsfrihed, da 
Asger Aamund som yngre kastede sig ind i 
samfundsdebatten. 

“Beskeden fra mine chefer på tuborg var, at 
jeg skulle holde op. Uden andet argument end 
’det er ikke passende’. de havde intet at have 
kritikken i, for jeg gjorde det som privatperson 
og passede mit arbejde. Alligevel fik de lige-
så langsomt hældt mig ud af fore tagendet,” 
siger den 68-årige erhvervsmand, der står bag 
flere biotek-virksomheder og blandt andet er 
bestyrelsesformand og storaktionær i Bavarian 
nordic. 

forbrydelsen bestod i artikler og kronikker 
om emner som frihandel og salg af knowhow-
licenser. Jo flere artikler, desto større blev irrita-
tionen. Man fører sig ikke frem, lød det. 

“i deres øjne blev jeg en aparte fugl, der 
skulle kanøfles, og det vil man stadig kunne 
opleve på danske arbejdspladser. Men det er 
på vej mod det bedre, for samfundet er ikke 
længere så hierarkisk,” siger Asger Aamund 
og tilføjer:

“tidligere var mange erhvervsledere jo stol-
te af, at de igennem en lang karriere kun havde 
haft en kommentar til pressen – og det var 
’ingen kommentarer’.”  

Ristet af Reimer Bo
i dag engagerer en attraktiv arbejdsplads sig 
i omverdenen. især yngre medarbejdere vil 
ansættes i en virksomhed, som har en sam-
fundsprofil, mener han. 

“derfor vil man også se, at den næste 
generation af topledere har et mere afslappet 
forhold til ytringsfriheden. den eksisterende 
generation har til en vis grad været tavse i 
rædsel for, at Reimer Bo skulle gøre dem til grin 
i tV Avisen. for hvad ville de andre så ikke sige 
i golfklubben og i the old boys network? de 
føler, at de aldrig ville kunne rejse sig igen.” 

Rejse kunne Asger Aamund godt. Han tog 
dengang et job som trade officer for det dan-
ske eksportkontor i Hong Kong. i den stilling 
blev det, der tidligere nærmede sig utilgivelige 
synder, betragtet som et plus. så han skrev 

TemA ytringsfrihed

Asger Aamunds ytringsfrihed er næsten ubegræn
set. Alligevel bruger han en stor del af dagen på 
ikke at sige, hvad han mener. “Jeg kunne godt 
udtrykke mig væsentlig skarpere mange gange, 
men udfordringen er ikke at genere eller ydmyge 
andre mennesker. Udfordringen er at løse nogle 
problemer,” siger han.  
Foto: Torben Nielsen
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“de svære konflikter opstår, når en medar-
bejder skal vælge mellem at være loyal over for 
sin chef, virksomheden eller samfundet.” 

et eksempel kunne være en regnskabschef, 
som ser, at virksomhedens økonomiske system 
er håbløst forældet. det truer organisationen 
med rod og kaos, men finansdirektøren dækker 
over det. Hvad stiller han op? 

“den type konflikter kan du løse efter, hvor 
modig du er,” mener Asger Aamund. 

Hvis konflikten går i hårdknude, må du 
enten leve med kommandovejen eller bryde 
den. 

i det første tilfælde bør du tage et møde 
med finansdirektøren, hvor du præsenterer 
problemet og skitserer løsninger. er svaret afvi-
sende, skriver du et mødereferat, der opridser 
situationen. Ansvaret er nu finansdirektørens. 

“så er du af krogen. når regnskabet bryder 
sammen, kan man ikke slå dig oven i hove-
det.” 

en anden mulighed er at gå den ekstra 
meter og henvende sig til den administre-
rende direktør. 

“det kan gå godt, men det kan også betyde 
en fyring, selv om du er loyal over for virksom-
heden. det er den slags uretfærdigheder, livet 
byder på. Personligt har min loyalitet over for 
firmaet altid været større end over for min 
chef, for det har givet mig den bedste samvit-
tighed,” siger han. 

Oppustet leder
selv ansætter han kun ledere, der signalerer 
en “konstruktiv usikkerhed”, for det forebygger 
problemerne. en leder skal hvile så meget i sig 
selv, at han tør vise, når han er i tvivl. 

“Hvis en chef kalder et par medarbejdere 
ind og siger: ’Hør her, jeg er på Herrens mark og 
vil gerne have hjælp til det her’, er det udtryk 
for selvtillid. Han lyner ikke op og skjuler sine 
svagheder, men tør omgøre sine beslutninger. 
den type vil opleve, at medarbejderne kom-
mer til ham for at bede om råd,” siger han og 
fortsætter: 

“derfor opstår loyalitetskonflikterne sjæl-
dent i en velfungerende organisation. Men en 
leder med mindreværd skaber problemer. det 
er typen, som puster sig op til tredobbelt stør-
relse og spiller lederrollen fra morgen til aften. 
det skaber hverken grobund for gensidig tillid, 
teamwork eller problemløsning.”   

Asger Aamund: aamund@aamund.dk

Tavshed koster liv

for Michael Brandt begyndte turen ellers godt. gentofte Brandvæsen 
skulle have nyt radiosystem, og i februar 2006 gik det i luften. selv om 
der var vanskeligheder og fejl, slog mandskabet det hen. det nye tetra 
radiosystem skulle lige køres ind. 

Men problemerne fortsatte, den interne kritik og frustrationen tog til. 
to oplevelser i 2007 gjorde, at Michael Brandt måtte sige fra. 

På en udrykning til et hjertetilfælde fik han og en kollega en forkert 
adresse, radiosystemet gik ned, og de fik først den rigtige adresse for 
sent.  

“Vi nåede ikke frem, før det havde udviklet sig fra et hjertetilfælde til 
et hjertestop. Men forskellen på denne tur og flere andre var kun, at det 
denne gang sandsynligvis kostede et menneskeliv,” vurderer han.

efter en lignende oplevelse og en undersøgelse, som han ikke mener, 
var uvildig, besluttede han sig for at fortælle historien til medierne. 

“det var enten at sige op, eller også måtte jeg stå frem. støttet af 
blandt andre min tillidsmand valgte jeg det sidste.”  

Og så eksploderede sagen i et virvar af beskyldninger, avisartikler og 
politisk ballade. Michael Brandt blev beskyldt for rod med journaler og 
aggressiv adfærd. Kommunen måtte senere trække i land – der var ikke 
noget at komme efter.

efter en tjenestefritagelse blev han fyret for “generelle samarbejds-
vanskeligheder”. nu vil han enten bede folketingets ombudsmand tage 
sagen op eller gå i Arbejdsretten. Brandfolkenes Organisation bakker 
ham op og mener, han står godt. Én ting fortryder han dog.

“Vi burde have reageret langt tidligere, for vi vidste, det ville gå galt.” 

Michael Brandt: brandmand78@gmail.com
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Regnskabet viste et katastrofalt underskud, 
da Anders Knutsen trådte til som administre-
rende direktør for B&O i 1991. Alligevel talte 
lederne kun om, hvor fremragende virksom-
heden var.

“ingen nævnte svaghederne. Men det er 
mest sandsynligt, at man kan rette sine fejl, 
hvis man er ærlig om sine svagheder. svaghe-
derne skal bæres på et sølvfad. derfor bliver 
jeg skeptisk, når en leder siger, at der ikke er 
nogen problemer i afdelingen. i en innovativ 
kultur er det tilladt at fejle, ellers sker der 
ingen udvikling,” siger Anders Knutsen.

At begynde at fokusere på fejl kræver en 
ændring af virksomhedens kultur. den stillede 
Anders Knutsen sig i spidsen for ved tydeligt 
at fortælle, at det ville være fint, hvis bare 70 
procent af de mange beslutninger, der blev 
truffet for at gøre B&O til en sund forretning, 
var rigtige.

“Vi stod over for en turn around, så selvføl-
gelig ville vi også træffe forkerte beslutninger. 
en beslutning kan være rigtig i det øjeblik, den 
bliver taget, men man skal være ærlig omkring 
det, når den viser sig at være forkert. Og man 
skal stå ved, at man har truffet den. det er en 
måde at gå foran på som chef,” siger Anders 
Knutsen.

Kulturen skal ændres
“det handler om at skabe en ærlig kommu-
nikation, så medarbejderne får tillid til, at 
ledelsen mener det alvorligt, når den siger, at 
fejlene skal frem i lyset. store ændringer af 
kulturen kræver, at ledelsen kommunikerer 
sine holdninger og selv lever efter dem, siger 
Anders Knutsen.

Hvis man forgæves forsøger at komme i 
dialog med sin leder om kritisable forhold på 
arbejdspladsen, må man være mere loyal over 
for organisationen end over for sin leder og gå 

til niveauet oven over. ellers er man ukritisk 
over for sin leder, mener den tidligere topchef 
i B&O.

“stikkeri skaber utryghed, så der skal være 
noget alvorligt galt, før man går skridtet videre. 
Men at det kan være nødvendigt at konfron-
tere den øverste chef, er et typisk symptom på 
dårlig kommunikation,” siger Anders Knutsen, 
der i dag er formand for danisco og Copenha-
gen Business school og sidder i bestyrelsen i 
flere andre virksomheder.

Forsvaret byder velkommen
indtil murens fald havde forsvarets presseen-
hed stort set kun til opgave at svare ’ingen 
kommentarer’, når der blev rejst offentlig kritik 
af forsvaret. i dag byder forsvarskommandoen 
kritik velkommen. 

Også i forsvaret hænger de nye toner 
sammen med en ændring af kulturen, der 
begyndte med murens fald og er påvirket af, at 
soldaterne i dag opererer langt fra danmarks 
grænser. forsvarskommandoen blev voldsomt 
kritiseret for sit presseberedskab, da nyheden 
om, at tre danske soldater var faldet i et raket-
angreb i Kabul i 2003, nåede de tyske medier 
før de danske. 

“det ville være lettere for os ikke at udtale 
os om noget som helst, for så risikerede vi 
ikke at tale over os om sikkerhedsmæssige 
forhold. Men vi er sat i verden for at forsvare 
de demokratiske værdier, så det er naturligt, at 
vi anerkender soldaternes ytringsfrihed,” siger 
orlogskaptajn niels Markussen fra forsvars-
kommandoens kommunikationssekretariat. 

når soldater vælger at gå til medierne, 
skyldes det, at det interne system ikke virker. 
Måske bliver deres kritik stoppet på vej op 
gennem systemet, fordi et problem kan se 
forskelligt ud, alt efter hvilket niveau man selv 
sidder på.

“Vi oplever stadig ledere, som ikke fokuserer 
på sagen, men bliver irriterede over at soldater 
og officerer har udtalt sig. Men overordnet 
tager vi med glæde imod kritikken. det hjælper 
os til at få problemerne frem, så vi kan få en 
åben debat, der kan kvalificere beslutningen 
om, hvilken løsning der skal til. Vi må tro på, 
at medarbejderne ikke råber op, hvis tingene 
fungerer,” siger orlogskaptajnen.

Medarbejdere behøver 

ikke kritisere deres 

arbejdsplads offentligt, 

hvis de kan være ærlige 

om organisationens 

svagheder internt. Når 

de kan tale højt om fejl 

og mangler i vilkårene 

for at udføre jobbet, kan 

praksis ændres.

Af Henrik Stanek, 

freelancejournalist, 

hs@stickelberg.dk

Svagheder skal bæres på et sølvfad

Anders Knutsen gik selv forrest, da han som  
nystartet administrerende direktør for B&O  
skulle vende virksomheden. Fejlene og svaghed 
erne skulle på bordet i ledergruppen, så man  
kunne løse problemerne i stedet for blot at  
tale om, hvor frem ragende det gik. 
Foto: Polfoto

TemA ytringsfrihed
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Hotline
samme holdning ligger bag den 
hotline, socialborgmester Mikkel 
Warming (enhedslisten) oprette-
de i Københavns Kommune efter 
mediestormen over bostedet 
tokanten. Her kan medarbejdere, 
tidligere ansatte og pårørende 
komme af med deres kritik, hvis 
de ikke kan trænge igennem de 
almindelige kanaler.

“Hotlinen bliver ikke brugt så 
meget, men den er med til at ind-
skærpe, at folk har både en ret og 
en moralsk forpligtelse til at sige 
til, når de oplever noget kritisa-
belt,” siger Mikkel Warming.

Han afviser, at hotlinen er en 
falliterklæring for institutionsle-
derne.

“At den ikke bruges ret meget 
vidner om, at forstanderne er 
opmærksomme på, at folk netop 
skal kunne komme til dem. Men i 
de 0,1 procent af tilfældene, hvor 
dialogen går skævt, kan folk ringe 
til hotlinen og være sikre på, at 
deres klage når frem til socialfor-
valtningen. der kommer proble-
mer frem, som vi handler på.” 

Mikkel Warming opfordrer 
ledere til at tage dialogen med 
de ansatte, for de ved, hvor skoen 
trykker.

“det gælder småproblemer, 
som kan løses her og nu, men 
også strukturelle og økonomiske 
problemer. dialog er den ene-
ste måde, vi kan undgå såkaldte 
afsløringer på,” siger borgmeste-
ren.

Anders Knutsen: 
knutsen.helle@wanadoo.fr
Niels Marcussen:
fko-komsek02@mil.dk
Mikkel Warming:
Mikkel.Varming@sof.kk.dk

Dilemmas faste coach
Stig Kjerulf er en af landets mest  

kendte erhvervspsykologer. Ud over at 

være fast coach på Offentlig Ledelses 

Dilemma-serie, er han administrerende 

direktør og partner i Kjerulf & Partnere 

A/S. I Dilemma deler han ud af sine 

bedste råd til ledere, der føler sig ramt 

af det valgte dilemma.

Coach:
“det er hamrende utrendy og fejlledelse af 
dimensioner, hvis en chef eller direktør ikke 
forstår at vise anerkendelse eller være opmærk-
som på historien i organisationen. specielt 
i den offentlige sektor, hvor det er en udfor-
dring at rekruttere og bevare kontinuiteten 
på arbejdspladserne, og hvor arbejdsglæden i 
forvejen er hårdt presset. enhver leders succes 
afhænger af hans eller hendes evne til at moti-
vere sine medarbejdere og fremme arbejds-
glæden. ledere, som ikke forstår det, står over 
for en barsk opvågning inden for kort tid.

Hvis du som mellemleder oplever, at din 
nye chef eller direktør ikke anerkender din 
indsats og er uvidende eller ligeglad med tiden 
forud for hans eller hendes ansættelse, så bør 
du handle. først må du rette blikket indad og 
reflektere over dit eget selvværd. Har du et sær-
ligt behov for ros, fordi dit selvværd er lavt? Og 
kan du selv styrke dit selvværd, så dit behov for 
ros bliver mindre eller eventuelt kan tilfreds-
stilles gennem din glæde og stolthed over dine 
arbejdsresultater?

er selvransagelsen ikke vejen ud af din fru-
stration, må du undersøge, om dine kolleger 
føler ligesom du. er i mange om utilfredsheden, 
så gælder det bare om at holde ud. statistikken 
viser, at på arbejdspladser med en dårlig kemi 
mellem leder og medarbejdere, er det lederen, 
der ender med at forlade stedet.  gennemsnit-
ligt holder en “forkert” leder kun 36 måneder.

Afslut fortiden og kom videre
”Hvad gør du, hvis du ikke får behørig anerkendelse eller respekt fra en ny direk tør 

eller chef for din enorme arbejdsindsats i tiden før, vedkommende blev ansat?”

Af Lotte Winkler, freelancejournalist, mail@winklers.dk

er du derimod mere eller mindre alene om 
at føle dig overset og frustreret, så er der ikke 
andet at gøre end at bede om en lyn-MUs med 
den nye chef. forklar din chef, hvordan du ople-
ver situationen, og hvilke konsekvenser det har 
for din trivsel. “løft” gerne problemet op på et 
generelt niveau – der er muligvis flere end dig, 
der har det på samme måde.

Træk på HR-konsulenten
en god chef eller direktør skulle gerne reagere 
på en sådan samtale. er det alligevel ikke tilfæl-
det, og du føler, at du har talt for døve øren, så 
må du gå til HR-konsulenten på din arbejds-
plads. en tværgående konsulent, der kender 
historien på arbejdspladsen. Bed konsulenten 
om hjælp til at afdække det historiske forløb 
på arbejdspladsen i et fællesskab med den nye 
chef og dine kolleger og find sammen en måde 
at markere afslutningen på den arbejdstunge 
periode og den store indsats, som alle har ydet. 
sæt en milepæl. fejr eventuelt, at den ekstra-
ordinære hårde periode er overstået og glæd 
jer sammen. 

når fortiden er blevet gjort synlig og bekendt 
for den nye chef eller direktør, og i i fællesskab 
har sat et punktum, så skal i vende blikket 
fremad. Bed HR-konsulenten om at hjælpe jer 
med at styrke relationerne på arbejdspladsen i 
et fremadrettet perspektiv.”     

Stig Kjerulf: stk@kpas.dk

Foto: Per Gudmann

dileMMATemA ytringsfrihed
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nYt fRA VæKstHUs fOR ledeRe

Nye spirer fra Væksthuset
Hvordan opstår den 

gode ide i en fortravlet 

hverdag, og hvad er 

god ledelse af ledere 

egentlig? De spørgsmål 

inspirerer Væksthus for 

Ledelse nu chefer og 

ledere i landets kom-

muner og regioner til at 

finde svar på. 

Af journalist Anette Kjærgaard, 

freelancejournalist, 

ak@abmir.dk

størst mulig tilfredshed for borgerne, som er 
vores arbejdsgivere. så vi har ikke bare gode 
muligheder for at tænke skævt, men også en 
forpligtelse til at få gode ideer og prøve dem 
af, mener Anders seneca dall.

den gode ide i Århus er et godt eksempel 
på målet med Væksthusets projekt “innovative 
ledere,” nemlig at fremme service og kvalitet i 
kommuner og regioner via nytænkning. 

Alle kan få ideer
tyve regionale og kommunale chefer og ledere 
byggede deres visioner i lego og klippede 
collager af fremtiden i projektet, der blev gen-
nemført i samarbejde med kreative folk fra 
Kaospiloterne. Resultaterne er nu samlet i 
hæftet “innovation i hverdagen,” som er spæk-
ket med praktiske råd til offentlige ledere, 
der gerne vil gå nye veje og skabe en innova-
tiv arbejdsplads. Budskabet er klart: alle har 
adgang til innovation, uanset om kommunen 
er kedelig, chefen umulig, økonomien stram 
og tiden knap. 

“det offentlige har hårdt brug for innovati-
ve ledere, og vi vil gerne vise, at man som leder 
kan få spændende og bæredygtige ideer ved at 
ruske lidt op i vanetænkningen. for innovation 
er ikke kun forkromede tekniske løsninger som 
“tast selv skat,” men kan sagtens være lavprak-
tiske løsninger i hverdagen,” siger lederkonsu-
lent Mette Marie langenge, HK/kommunal, 
der styrede projektet. 

den udlægning skriver Jan Huus Vester-
gaard gerne under på. Han er miljøchef i 
Region sjælland og deltog i kaospilotprojektet, 
fordi han gerne ville udfordre sin teknokratiske 
verden. 

“tidligere tænkte jeg, at innovation hand-
lede om at få nogle virkelig unikke ideer. i dag 
ser jeg det mere som små ideer i hverdagen, 
der forandrer noget,” siger han. 

selv har Jan Huus Vestergaard planer om 
at følge hæftets råd om at skaffe tid og rum 
til at tænke nyt og bryde de vante rammer. 

“Hos os får du løn for at smile.” sådan lyder 
overskriften på jobopslagene, når Århus Kom-
mune søger nyt personale til byens svøm-
mehaller. 

de leder nemlig ikke bare efter en livredder, 
men efter værter og værtinder, der skal hygge 
om de badende gæster.

sådan så virkeligheden ikke ud, da Anders 
seneca dall for fem år siden tiltrådte stil-
lingen som leder af de kommunale bade- og 
svømmeanlæg i Århus. da var de eneste suc-
ceskriterier, at der var klor i bassinet, at dørene 
åbnede klokken syv om morgenen – og at folk 
ikke druknede. 

det gælder stadig, men ikke som succes-
kriterier. efter at have deltaget i Væksthusets 
projekt “innovative ledere,” besluttede Anders 
seneca dall sig for at ændre kulturen. nu 
skulle personalet se og tænke sig selv som 
værter og borgerne som deres gæster. så nu 
får de århusianske badegæster ikke kun klor, 
men også kultur.

“i den offentlige sektor har vi alle mulig-
heder for at være innovative, fordi vi ikke 
har et snævert bundlinjefokus. Vi skal skabe 

“Jeg blev hurtigt hooked på at skabe tid og  
rum for kreativitet,” siger miljøchef i Region  
Sjælland Jan Huus Vestergaard, som deltog  
i kurset Innovative ledere. 
Foto: Torben Nielsen 
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det skal ske ved at indrette et rum i Regions-
huset i sorø, som vækker sanserne og pirker 
til kreativiteten. Og så vil han udforske, hvad 
der kommer ud af at indlede nogle af ugens 
mange møder med en gåtur rundt om den 
nærliggende Pedersborg sø. 

“den største forhindring for innovation i 
hverdagen er, at alt går virkelig stærkt, så selv 
om det kan lyde åndssvagt, så skal der sættes 
tid af til innovation,” siger han.

Ledelse af ledere
et andet projekt fra Væksthuset er “ledelse af 
ledere.” Projektet sætter spot på god ledelse af 
ledere med det mål at give chefer i kommuner 
og regioner et grundlag for at håndtere hver-
dagens dilemmaer. 

en række chefer og ledere blev interviewet 
om udfordringerne ved at være chef for ledere. 
det er der kommet 11 små videocases ud af, 
som beskriver typiske dilemmaer. situationer-
ne spilles af professionelle skuespillere.  

Hvordan driver kommunens børnechef, der 
er chef for 39 daginstitutionsledere for eksem-
pel synlig ledelse fra sin stol på rådhuset?

eller hvordan bør chefen agere, når en af 
hans afdelingsledere er tilbage efter fire dages 
intens lederuddannelse? nikker han og siger 
velkommen tilbage, eller lytter han interesse-
ret til lederens erfaringer?

de 11 videocases er tænkt som et værktøj, 
der skal bidrage til at skabe udviklende dialo-
ger blandt chefer og ledere. 

Et forsømt område
dialogen er især blevet aktuel efter struk-
turreformen, hvor organisationerne er blevet 
større, og lederrollen derfor har udviklet sig. i 
dag er mange ledere, som tidligere kun havde 
ansvar for medarbejdere, nu også chef for 
andre ledere. 

der bliver talt meget om god ledelse, men 
ledelse af ledere er et ret forsømt område, som 
trænger til at blive belyst. for én ting er at være 
chef for menige medarbejdere – noget andet 
er at være leder for ledere, siger chefkonsulent 
i Kl, Jan struwe Poulsen, der var en af projek-
tets tovholdere. 

en af de chefer ude i landet, som hilser 
projektet velkommen er Ole slot, der er kom-
munaldirektør i Vejen Kommune. 

“Med den stadige decentralisering af både 
ansvar og opgaver til vores decentrale ledere, 
er det blevet tydeligt, at vi har en uhyre vigtig 
opgave i at få vores ledere til at agere som 
ledere. det kræver, at vi som topledelse er 
bevidst om, at lederne har et sted at gå hen, 
hvor de kan få sparring og coaching, så de får 
de bedste betingelser for at udfylde den leder-
rolle, vi forventer af dem. samtidig kræver det, 

nYt fRA VæKstHUs fOR ledeRe

Ti gode råd fra  
“Innovation i hverdagen”

   Beskriv det du drømmer om

  Opdag din egen organisation 

  Skaf tid og ro til at tænke nyt 

  Vend ydre pres til egen ambi-
tion 

 Stjæl med stolthed 
 
 Bryd de vante rammer 

  Giv andre lyst og mod til at 
tænke nyt 

  Lad medarbejderne folde  
ideerne ud 

  Bring forskelligheder sam-
men 

 
  Slip kontrollen for en stund 

Klip ud og hæng op

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

✃

Specialkonsulent i Roskilde Kommunes HR og Organisationsafdeling, Susan Nørskov, er begejstret for de  
11 videocases, der giver chefer i regioner og kommuner et oplæg til at diskutere god ledelse af ledere.  
Foto: Torben Nielsen
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Diskuter kodekset lokalt

at vi som chefer har nogle kvalifikatio-
ner til at lede dem,” siger han. 

Fornyende og forfriskende
de 11 videocases er samlet på en dVd, 
som sendes ud til regioner og kommu-
ner sammen med en procesguide. det 
er også tanken at uddanne konsulen-
ter i kommunerne, der skal sikre størst 
muligt udbytte af værktøjet. 

susan nørskov, der er specialkonsu-
lent i afdelingen HR og Organisation 
i Roskilde Kommune, er begejstret for 
det nye værktøj.

“det er en ny og forfriskende måde 
at arbejde med ledelse på, fordi bil-
lederne gør, at du ikke bare sidder og 
snakker om tingene og kaster konklu-
sionerne op på et whiteboard.” 

i Roskilde Kommune har man tænkt 
sig at afprøve værktøjet i teknisk for-
valtnings chefgruppe med henblik på 
at udvikle en fælles ledelsespraksis.

“styrken ved de her cases er, at de er 
relevante samtidig med, at ingen rundt 
om bordet er involveret i dem. du kan 
forholde dig mere objektivt til dem og 
tænke mere fornuftigt om tingene, 
end hvis det er et dilemma, du selv 
eller din kollega sidder i, og du derfor 
har følelser i klemme,” siger hun.

Men hun anbefaler klart, at det er 
en uden for ledergruppen, som styrer 
dialogen. gerne en HR-konsulent, der 
ingen mening har om ledergruppens 
problemstillinger. 

“det er dilemmaer, som skal skabe 
udviklende dialoger, og som ikke har 
et præcist facit. Men det kan der nemt 
lægges op til, hvis det er direktøren, der 
sidder for bordenden og styrer snak-
ken,” mener susan nørskov. 

Jan Huus Vestergaard: 
JHV@regionsjaelland.dk
Susan Høygaard Nørskov: 
Susannh@roskilde.dk

Hæftet “innovation i hverdagen” kan 
downloades på www.lederweb.dk. 
læs mere på www.vaeksthusforledel-
se.dk om konferencer i tilknytning til 
de to projekter. 

HK/Kommunals formand, Bodil Otto, opfordrer ledere til at diskutere 

“Kodeks for god offentlig ledelse i kommuner og regioner” med kolleger og 

medarbejdere. Kodekset er vedlagt dette nummer af Offentlig Ledelse.

Af Lotte Winkler, freelancejournalist, mail@winklers.dk

“Kodeks for god offentlig ledelse i kommuner og regioner” er ikke en facitliste eller et 
regelsæt, men derimod et værdigrundlag, som alle ledere bør forholde sig til. det mener 
formanden for HK/Kommunal, Bodil Otto, der håber, at alle ledere vil give sig tid til at læse 
det vedlagte kodeks grundigt igennem.

“den enkelte leder skal ikke følge kodekset ordret, men bruge det til refleksion over sin 
egen ledelse. er jeg enig? er det det grundlag, som jeg ønsker at være leder på?,” siger Bodil 
Otto. 

efter selvrefleksionen opfordrer hun ledere til at diskutere kodekset, dels med medarbej-
derne for at høre, hvad de får ud af det, og om det rammer det vigtigste set fra deres side, 
dels med lederkolleger for at blive enige om, hvad god ledelse er, og hvilke dele af kodekset, 
der er anvendelige på arbejdspladsen.

“Jeg tror, at det er svært at være uenig i kodekset, men derfor er der alligevel en værdi i at 
diskutere indholdet og udvikle en lokal version,” siger Bodil Otto.

fremadrettet håber hun, at kodekset vil få betydning for ledere og medarbejdere, der 
overvejer en karriere i det offentlige.

“nye ledere kan læse sig til, hvad de kan forvente af krav til deres ledelse i kommuner og 
regioner, og om det overhovedet er noget for dem. forhåbentlig vil det få betydning for, hvem 
man ansætter i det offentlige og dermed også for måden, man leder sine medarbejdere på,” 
siger hun.

At kodekset er udviklet i Væksthus for ledelse, som er et fælles forum for Kl, danske 
Regioner og KtO, gør det endnu stærkere, fordi det dermed er udtryk for både arbejdstageres 
og arbejdsgiveres ønsker til god ledelse. der er altså enighed om, hvad god ledelse er i kom-
muner og regioner.

“Vi har en fælles interesse på ledelsesområdet, og vi har i flere år brugt overenskomstmid-
ler på at fremme den gode ledelse. samarbejdet er resulteret i mange gode initiativer, som 
også har givet genlyd. derfor mener jeg bestemt, at begge parter på denne måde får mere 
ud af pengene,” siger Bodil Otto.

Bodil Otto: 44bo@hk.dk
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Status på trepartsaftalen

Lederuddannelse på diplomniveau: ifølge aftalen har offent-
lige institutionsledere og afdelingsledere på sygehuse ret til en 
anerkendt lederuddannelse på diplomniveau. Uddannelsen skal 
være opbygget af godkendte moduler, så den enkelte leder selv 
kan sammensætte en relevant uddannelse. 
Status: et advisory board, som skal rådgive styregruppen bestå-
ende af Personalestyrelsen, Kl og danske Regioner samt repræ-
sentanter fra både lO, ftf, AC og Undervisningsministeriet, har 
nu holdt to møder. På møderne har deltagerne bl.a. diskuteret 
kvalitetskrav til og indhold i uddannelsesforløb, som kan blive 
certificeret som godkendte moduler i lederuddannelsen. des-
uden har styregruppen besluttet, at danmarks evalueringsinsti-
tut (eVA) skal fungere som uvildig “sagsbehandler”, der indstiller 
uddannelsesforløb til godkendelse hos et besluttende forum.  

Målet er, at eVA er klar til at behandle ansøgninger om cer-
tificering sidst i 2008.

Master: der skal etableres en ny, fleksibel masteruddannelse i 
offentlig ledelse. Uddannelsen skal være forskningsbaseret og 
fokusere mere på ledernes praksis frem for teoretisk ballast. 
Status: den 4. marts 2008 var alle universiteter inviteret til 
informationsmøde om processen og fik mulighed for at gå 
sammen i konsortier, der kan udbyde den fleksible master. den 
31. marts 2008 meldte styregruppen, som består af Persona-
lestyrelsen, Kl, danske Regioner, AC og ftf, deres fælles krav 
til en fleksibel masteruddannelse ud til de universiteter, der 
har tilkendegivet en interesse for at være udbydere af den nye 
masteruddannelse. flere konsortier arbejder nu på at udvikle 
masteruddannelsen. 

Målet er, at den nye masteruddannelse skal udbydes på vide-
regående uddannelsesinstitutioner i 2009.

Hvor langt er arbejdsmarkedets parter med at realisere treparts aftalens fem vigtige punkter for bedre  

ledelse i det offentlige? Offentlig Ledelse gør status på forløbet

Af Lotte Winkler, freelancejournalist, mail@winklers.dk

Ny chefgruppebestyrelse i HK/Kommunal
Her ses fra venstre mod højre: Torben Hald, Teis Melcher (næstformand), Jane Foged (formand), 
Susanne Lassen, Grethe Bertel, Niels Tapdrup og Karin Termannsen. Foto: Hung Tien Vu

Lederevaluering: Alle offentlige ledere bør evalueres mindst 
hvert tredie år. Medarbejderne skal deltage i evalueringen. sam-
tidig bør alle ledere have en årlig lederudviklingssamtale med 
deres overordnede.
Status: A-siden har holdt møder om mulighederne for at sup-
plere de allerede eksisterende evalueringsmuligheder på en 
meningsfuld måde, f.eks. redskaber til evaluering eller videre-
formidling af gode eksempler. Arbejdsgiverne planlægger flere 
møder og forventer konkrete udspil i første kvartal af 2009.

Ledelsesnetværk: for at styrke erfaringsudvekslingen mellem 
ledere i den offentlige sektor, vil de offentlige arbejdsgivere 
styrke ledernes netværk og etablere en “bank” af erfarne ledere, 
som kan tilbyde sparring til nye ledere.
Status: A-siden har holdt møder om mulighederne for at give 
alle ledere adgang til fleksible netværk ud over de allerede 
eksisterende. Arbejdsgiverne har også diskuteret et koncept for 
“banken” af erfarne ledere og forventer at komme med et kon-
kret udspil inden udgangen af året. 

Dialogforum: Parterne ønsker et dialogforum, hvor man kan 
diskutere, udvikle og evaluere god offentlig ledelse.  
Status: et dialogforum er nu nedsat med 30 medlemmer. 
A-siden har udarbejdet fem medlemmer fra henholdsvis staten, 
Kl og danske Regioner, og B-siden har udpeget fem medlemmer 
fra henholdsvis lO, ftf og AC. dialogforummet har fået sit eget 
sekretariat med 11 repræsentanter fra A- og B-siden. 

læs mere på www.modernisering.dk under “ledelse”.

Kilder: Finansministeriet, Personalestyrelsen og KL.



Vi har brug for sandhedendet 
sKARPe 
HJØRne

Foto: SF

for nogle år siden tog en skoleleder i Roskilde 
til genmæle mod et byrådsmedlem, som i den 
lokale avis havde kritiseret skolen. efter læser-
brevet blev skolelederen fyret.

de fleste vil huske sagen om efterretnings-
agenten frank grevil, som lækkede informa-
tioner, der viste, at der ikke var belæg for 
de påstande som regeringen kom med som 
grundlag for danmarks deltagelse i irak-krigen.

der har løbende været medarbejdere fra 
sociale institutioner i København, som har løf-
tet sløret for alvorlige mangler og decideret 
dårlig behandling af ældre og af udviklings-
hæmmede.

for nylig forsøgte velfærdsminister Karen 
Jespersen at true sf’s folketingsmedlem Özlem 
Cekic til tavshed, fordi Özlem havde brugt et 
eksempel fra sin tid som sygeplejerske til at 
vise, at vi som samfund ofte svigter vores sva-
geste medborgere. 

det er kun et lille pluk i nogle af de sager, 
som er kommet frem i medierne de seneste 5-7 
år. de viser, at offentligt ansattes ytringsfrihed 
langtfra har de vilkår, som hverken den enkelte 
offentligt ansatte – eller vi som samfund – for-
tjener.

systemer har det med at lukke sig om sig 
selv og beskytte sig selv. Jeg vil ikke udelukke, 
at korpsånd kan have sine gode sider. Men det 
må aldrig være på bekostning af formålet med 
arbejdet. 

derfor er det så utrolig vigtigt, at menne-
sker, som gennem deres arbejde har et ansvar 
for andre, og i nogle tilfælde for andres liv og 
død, eller for hvordan vi sikrer borgernes rets-
sikkerhed eller, som i eksemplet med frank 
grevil, demokratiet og respekten for folkesty-
rets legitimitet – tør træde frem og fortælle 
sandheden. Uden at blive straffet. 

dybest set bør dét at fortælle sandheden, 
også selv om den er ilde hørt, være noget 
man får ros for. som samfund har vi brug for 
det. Og det er misforstået solidaritet med sin 
arbejdsplads, hvis man ser gennem fingre med 
magtmisbrug, overgreb, svindel – og i tilfældet 
demokrati – om man lyver landet ind i en krig. 
derfor skal offentligt ansattes ytringsfrihed 
sikres, så personlige omkostninger ikke kom-
mer til at stå i vejen for at gøre det rigtige.

Villy Søvndal: sfvils@ft.dk

Det at fortælle sandheden skal man 

roses for, ikke straffes, skriver Villy 

Søvndal. Offentligt ansattes ytrings-

frihed skal sikres, så personlige 

omkostninger ikke kommer til at stå  

i vejen for at gøre det rigtige.

Af Villy Søvndal, formand for SF


