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Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelsers 
besvarelse af spørgsmål nr. S 2077 stillet af Alex Ahrendtsen (DF) den 6. 
februar 2012 
 

Spørgsmål nr. S 2077 
 
Hvad agter ministeren at foretage sig, så universitetsansatte fortsat kan tale frit 
om kritisable forhold på deres arbejdsplads, og mener ministeren, det er i orden, 
at dekan ved Aarhus Universitet Mette Thunø truer med advarsler, når 
universitetsansatte udtaler sig om forholdene på deres arbejdsplads? 
 

Svar 
 
Jeg har kun kendskab til den konkrete sag, der henvises til, via pressen. Jeg kan 
derfor alene udtale mig generelt om ytringsfrihed. 
 
Offentligt ansatte, herunder naturligvis universitetsansatte, er som alle andre 
omfattet af grundlovens bestemmelser om ytringsfrihed. Det betyder, at de 
naturligvis kan ytre sig offentligt. 
 
Ytringsfriheden er dog begrænset af reglerne om tavshedspligt. Det vil sige, at 
når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som 
fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage 
væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, må man ikke ytre sig 
herom. 
 
Universitetsledelsen må ikke afskedige, degradere eller i øvrigt anvende negative 
sanktioner over for ansatte, alene fordi de lovligt har ytret sig offentligt. Det har 
blandt andre Folketingets Ombudsmand fastslået flere gange. 
 
Jeg går naturligvis ud fra, at Aarhus Universitet handler inden for de nævnte 
regler. 
 


