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Aarhus universitet

Jeg har modtaget Deres e-mails af 12. og 18. april2012.

De har med e-mailen af 18. april 2012 sendt mig en kopi af den aftale, som
De har indgäet med universitetel om vilkärene for Deres arbejde pä universi-
tetet i opsigelsesperioden. Det frerhgär bl.a. afaffalen, at universitetet undla-
der al folge op pä kravet om Deres tilstedevarelse pä universitetet, ligesom

universitetet frafalder de ovrige krav iadvarslen.

Jeg har forstäelse lor Deres onske om, atjeg af pdncipielle grunde fortsatter
min behandling afsagen. Jeg har imidlertid nsje overvejet oplysningerne i

sagen, og jeg har efter en samlet vurdering besluttet ikke at foretage mig me-
re. Det harjeg i dag meddelt universitetet (kopi af brevet til üniversitetet er
vedlagt).

Jeg er klar over, at min beslutning kan v@re en skuffelse for Dem. Jeg häber
imidlertid, at De kan have forstäelse for, atjeg for sä vidt mä anse Deres kon-
krete mellemvarende med universitetet for afsluttet med den aftale. som De
har indgäet, og atjeg derfor har valgt at koncentere ombudsmandsinstitutio-
nens ressourcer om andre afde mange verserende sager. Set iet mere gene-

rett perspektiv harjeg iden forbindelse ogsä lagt vagt pä, at retslilstanden
vedrorende ytringsffihed for offentligt ansatte, herunder universitetsansatte, er
velbelyst, og ät en mere indgäende undersogelse af Deres sag derfor neppe
ville bidrage vasentligt til afl<laring af retsstillingen pä omrädet.

Jeg har imidledid samtidig skrevet til universitetet, atjeg gär ud fra, at man vil
overueje, hvilke erlaringer man kan drage af det samlede forlsb af Deres sag.
Jeg har iden forbindelse tilfgjet, aljeg ogsä fremovervilhave stor fokus pä

sager om ylringsfrihed for offentligt ansatte, herunder universitetsansatte for-
skere.



uhiversitetets f remgangsmäde og effekttering af advarslen

De har den 28. marts 2012 klagel over universitetets fremgangsmäde og ef-
fektuering af advarslen- Da De efterfdlgende den 13. april 2012 har indgäet en
aftale med universitetet om arbejdsvilkärene i den resterende del af Deres
opsigelsesperiode, foretagerjeg mig ikke mere ianledning af Deres klage
over disse forhold.

Jeg henviser j den foöindelse til S 16, stk. 1, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om
Folketingets Ombudsmand. Det fremgär afdenne beslemmetse, at ombuds-
manden selv afgc,r, om en kläge giver tilstakketig antedning til undersogelse.

Univelsitetets lrcmleggelse af lortrolige dokumenter

De har i Deres e-mail äf 12. aptil2012 klegel ovet, at universitetet sammen
med redegdrelsen af 5. marts 2012 sendte bilag, der var stemplet som fortro-
lige. Jeg ken ikke se, at De her gjort denne klage galdende overfor universi-
tetet.

Ombudsmanden kan ikke behandle kläger overforhold, der ken indbringes for
en anden forvaltningsmyndighed, for denne myndighed har truffet afgsrelse (S

14 i ombudsmandsloven). Effer praksis tager ombudsmanden normalt heller
ikke stilling tilforhold, som myndigheden ikke selv har haft tejtighed titattage
stilling til.

Hvis De fortsal onsker en stillingtagen tilklagen, mä jeg derfor henvise Dem til
at klage til universitetet. När universitetet har forholdt sig tilktagen, kan De
eventuelt klage hertil over universitetets svar.

Jeg foreteger mig herefrer ikke mere isagen.

Jeg efrersender de to cd-rom'er, som De har sendt til mig, i et sarskilt brev.

Dervilblive lagt en meddelelse om sagen pä ombudsmandens hjemmeside.

Med venlig hilsen

1
Jotgen Steen
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+ bilag

universitetels i. n r. AU- 2012-249-015; Linda Koldau

Linda Koldau fik den 14. februer 2012 en advarsel af Aarhus Universitet. Hun
havde tidligere offentligl fremset kritik afforholdene pä universitetets afdeling
for musikvidenskab. Dette forhold bevi*ede, et sagen efter min umiddelbare

opfattelse rejste vasentlige principielle sporgsmäl om offentligt ansattes yt-

ringsfrihed.

Jeg skrev derfor den 21. februar 2012 til universiietet, at jeg overvejede at
undersdge sagen af egen drift efter ombudsmendslovens S 17, stk. 1. Jeg bad
om at läne aKeme i sagen og om universitetets eventuelle bemarkninger til
sagen.

Jeg har herefter modtaget universiletets redegorelse af5. marts 20'12 og Lin-
da Koldaus bemarkninger hedil.

Jeg har noje overvejet oplysningerne i sagen. Jeg har dog besluttet ikke at
foretage mig mere isagen.

Jeg her lagt vagt pä folgende fofiold:

Linda Koldau har den 25. marts 2012 opsagt sin stilling med virkning pr. 31.

decefiber2012. Der har herefter varel holdt moder pä universitetet om, hvil-
ke abejdsbetingelser Linda Koldau skulle have iopsigelsesperioden.

Linda Koldau har bl.a. sendt mig en kopi af el modereferat af 16. april 2012.
Heraf fremgär det, at der pä et mode den 13. april 2012 blev indgäet en aftale
mellem Linda Koldau og universiletet om Linda Koldaus aöejdsforhold i opsl
gelsesperioden. Som led ieltalen undlader universitetet at fdlge op pä kravet i

advarslen om Linda Koldaus tilstedevarelse mv., ligesoh universitetet frafal-
der de ovaige krav i advarslen,

Set i lyset af Linda Koldaus opsigelse og indholdet af den aftale, som pärterne

efierfolgende har indgäet, menerjeg efler en samlet vurdering ikke, at der er
tilstr€kkeligt grundlag for, atjeg foretager mig mere i sagen. Jeg har i den



fobindelse ogsä lagt v@gt pä, at retstilstanden vedrorende offentligt ansattes
ytringsfrihed er velbelyst, og at en mere indgäende undersogelse af den fore-
liggende sag dedor n@ppe ville bidrage vasentligttil afklaring af retsstillingen
pä omrädet. For sä vidt angär universitetsansattes ytringsfrihed henviserjeg
bl.a. til den sag, der er refereret i Folketingets Ombudsmands beretning for
2005. s. 385f.

Jeg har herefter ikke grundlag forat udtale en egentlig opfattelse af den fore-
liggende sag. Jeg gär imidlertid ud fra, at Aarhus Universitet viloverveje, hvil-
ke erfaringer man kan drage af det samlede sagsforlrb, og jeg kan tilf6je, at
jeg ogsä fremovervil have stor fokus pä sager om ytringsfrihed for offentligt
ansatte. herunder universitetsansatte forskere,

Jeg har ikke vedlagt sagens aKer, dajeg - ud fra ekternes ldseende - gär ud
fta, at det ikke er originale akter, jeg har fäettilsendt. Jeg returnerer selvsagt
akteme, hvis universitetet har behovfor det.

Jeg har sendt en kopi af dette brev til rektor Laudtz B. Holm-Nielsen og til Lin-
da Koldau.

Jeg lagger en meddelelse om sagen pä min hjemmeside.

Med venlig hilsen

1
Jgrgen

I
Steen So

:^ \ 
-=.----


