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Centraladministrationens rolle i det danske demokrati 

Syv af disse pligter er her formuleret i et kodeks under overskrifterne: 

1. Lovlighed 

Embedsmænd skal altid handle inden for gældende ret. De må ikke handle i strid med grundloven 

eller lovgivningen i øvrigt, herunder gældende EU-ret. 

2. Sandhed 

Embedsmænd skal leve op til sandhedspligten. De må ikke medvirke til, at ministeren til 

Folketinget videregiver oplysninger, som er urigtige eller vildledende, eller at der forties væsentlige 

oplysninger til Folketinget. Og de må ikke selv videregive – eller medvirke til, at ministeren i øvrigt 

videregiver – oplysninger, som er urigtige eller i sammenhængen er vildledende. 

3. Faglighed 

Embedsmænd skal handle inden for rammerne af almindelig faglighed. Det gælder navnlig i 

forbindelse med udarbejdelse af beslutningsgrundlag, udtalelser og skriftligt materiale til 

Folketinget, pressen og offentligheden, der fremstår som udtryk for faglige vurderinger. 

4. Udvikling og samarbejde 

Embedsmænd skal løbende bestræbe sig på at forbedre deres rådgivning og bistand til ministeren. 

De skal i deres bestræbelse på at opnå de bedste resultater følge udviklingen på deres område, have 

fokus på, om kvalitet og effektivitet kan forbedres på deres ansvarsområde, være åbne og lydhøre 

over for omverdenen og samarbejde med andre. 

5. Ansvar og ledelse 

Embedsmænd skal aktivt medvirke til at realisere de opgaver, strategier og mål, som ministeren og 

den administrative ledelse har fastlagt. Og de skal inden for lovgivningens rammer efterleve de 

instruktioner, som de modtager fra overordnede i overensstemmelse med ansvarsfordelingen i deres 

organisation. 

6. Åbenhed om fejl 

Ledelsen skal sikre en kultur, hvor fejl bliver håndteret hurtigst muligt, og hvor man lærer af fejl. 

7. Partipolitisk neutralitet 

Embedsmænd skal i deres arbejde være partipolitisk neutrale, så de 

kan fungere som troværdige embedsmænd for skiftende regeringer. 

Embedsmænd må ikke yde rådgivning og bistand til rent partipolitiske 

formål. 

Åbenhed om fejl 

P L I GT E N M E D F Ø R E R 

— Embedsmænd, som opdager, at der i organisationen er sket en ikke uvæsentlig fejl, skal 

umiddelbart gå til sin chef med problemet, så fejlen kan blive håndteret. 

— Embedsmænd må ikke kalkulere med sandsynligheden af, at en fejl ikke bliver opdaget. 

— Embedsmænd må ikke prøve at dække over en fejl. 

— Embedsmænd skal tage del i en kultur, hvor man lærer af fejl, så alle bliver bedre til at undgå, at 

fejl gentager sig. 

                                                             
1https://www.medst.dk/arbejdsomraader/hr/retningslinjer-for-embedsmaend/ 
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