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TAVSHEDS- OG HABILITETSERKLÆRING  
 

FOR MEDLEMMER AF SKOLE- OG FORÆLDREBESTYRELSER  
 

 

 
Som valgt medlem af en bestyrelse i en kommunal dagpleje, børnehave eller skole medvirker man til at 
udføre en opgave efter aftale med kommunen. Dette betyder at man er omfattet af bestemmelserne om 

habilitet og tavshedspligt i forvaltningslovens § 3, stk. 3, og § 27, og at overtrædelse af disse bestem-
melser kan straffes efter straffelovens § 152 (se side 2).  
 
Hvad betyder det i praksis 
Bestyrelsesmøderne er lukkede, hvilket betyder at deltagerne ikke må referere andre deltageres syns-

punkter og holdninger. 
 

Man må gerne fortælle om egne synspunkter og resultatet af eventuelle afstemninger. 
 
Tavshedspligt er specielt vigtigt vedrørende fortrolige oplysninger, hvilket vil sige oplysninger vedrørende 
enkeltpersoners sociale forhold, herunder økonomi, helbredsforhold og familiemæssige forhold. 
 
Tavshedspligten gælder både for personale, ledelse og bestyrelses og ophører ikke når man udtræder af 
bestyrelsen. 

 
Habilitet 
Generelt: Efter forvaltningslovens §3, stk. 3, må den der er inhabil i forhold til en aktuel sag ikke træffe 
afgørelse, deltage i afgørelser eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. 
 
 

I praksis: Inhabilitet foreligger, når vedkommende selv har en særinteresse, personlig eller økonomisk, i 
sagens udfald eller der i øvrigt foreligger omstændigheder, som findes egnede til at vække tvivl om ved-
kommendes upartiskhed. 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Overstående er læst og tiltrædes: 
 
 
Navn: _______________________________________________________________ 
 
Adresse: _____________________________________________________________ 

 
 
Jeg erklærer hermed 

 at jeg er vidende om, at jeg er underlagt bestemmelserne om habilitet efter forvaltningslovens §3, 

stk.3, og om tavshedspligt efter forvaltningslovens §27, samt om straf efter straffelovens §152  

 at jeg er bekendt med forvaltningslovens §3, stk.3, og §27 samt straffelovens §152 (se næste side) 

 at jeg er vidende om, at tavshedspligten ikke ophører ved min udtræden af bestyrelsen 

 

 
 
 
Dato: _______________ Underskrift _______________________________________ 
 
 
Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen 

indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal 

slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk 
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FORVALTNINGSLOVENS §3 og §27 

§ 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 
1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været 

repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 

2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller 

andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan 
interesse, 

3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk per-

son, der har en særlig interesse i sagens udfald, 

4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkom-

mende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, 

eller 

5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. 

Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes 

funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uved-
kommende hensyn. 

Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af 

den pågældende sag. 

§ 27. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, med hensyn til 
oplysninger om 

1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og 

2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk 

betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at oplysningerne ikke videregives. 

Stk. 2. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har desuden tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, når det 

er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar. Det samme gælder, når en oplysning ved lov eller anden gyldig be-

stemmelse er betegnet som fortrolig, herunder når fortrolighed følger af en EU-retlig eller folkeretlig forpligtelse el.lign. 

Stk. 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har herudover tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, når 

det er nødvendigt at hemmeligholde en oplysning til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser, herunder 
forholdet til andre lande eller internationale organisationer. 

Stk. 4. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har endvidere tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, med 

hensyn til oplysninger, som det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige hensyn til 

1) forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt straffuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i 

sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning, 

2) gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- 

og afgiftslovgivningen, 

3) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed, 

4) forskeres og kunstneres originale ideer samt foreløbige forskningsresultater og manuskripter eller 

5) private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. 
Stk. 5. Inden for den offentlige forvaltning kan der kun pålægges tavshedspligt med hensyn til en oplysning, når det er nødvendigt at 

hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser som nævnt i stk. 1-4. 

Stk. 6. En forvaltningsmyndighed kan bestemme, at en person uden for den offentlige forvaltning har tavshedspligt med hensyn til for-

trolige oplysninger, som myndigheden videregiver til den pågældende uden at være forpligtet hertil. 

Stk. 7. Fastsættes der i henhold til § 1, stk. 3, regler om tavshedspligt, eller pålægges der tavshedspligt efter stk. 6, finder straffelo-

vens § 152 og §§ 152 c-152 f tilsvarende anvendelse på overtrædelse af sådanne regler eller pålæg. 

 

 

STRAFFELOVENS § 152 
§ 152. Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige 

oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. 

Stk. 2. Begås det i stk. 1 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, eller foreligger der i øvrigt 

særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 2 år. Som særligt skærpende omstændighed anses 

navnlig tilfælde, hvor videregivelsen eller udnyttelsen er sket under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig 

skade eller indebærer en særlig risiko herfor. 

Stk. 3. En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er 

nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. 

§ 152 a. Bestemmelsen i § 152 finder tilsvarende anvendelse på den, som i øvrigt er eller har været beskæftiget med opgaver, 

der udføres efter aftale med en offentlig myndighed. Det samme gælder den, som virker eller har virket ved telefonanlæg, der 
er anerkendt af det offentlige. 

§ 152 b. Med samme straf som efter § 152 straffes den, som udøver eller har udøvet en virksomhed eller et erhverv i medfør af 

offentlig beskikkelse eller anerkendelse, og som uberettiget videregiver eller udnytter oplysninger, som er fortrolige af hensyn 

til private interesser, og hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab. 

Stk. 2. Med samme straf som efter § 152 straffes endvidere den, som virker eller har virket som ansat ved De Europæiske 

Fællesskabers Statistiske Kontor, eller som arbejder eller har arbejdet i kontorets lokaler, og som uberettiget videregiver eller 

udnytter fortrolige statistiske oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab. 

§ 152 c. Bestemmelserne i §§ 152-152 b gælder også for de pågældende personers medhjælpere. 

§ 152 d. Bestemmelserne i §§ 152-152 c finder tilsvarende anvendelse på den, som uden at have medvirket til gerningen 
uberettiget skaffer sig eller udnytter oplysninger, der er fremkommet ved en sådan overtrædelse. 

Stk. 2. Med samme straf straffes den, der uden at have medvirket til gerningen uberettiget videregiver oplysninger om 

enkeltpersoners rent private forhold, jf. forvaltningslovens § 28, stk. 1, som er fremkommet ved overtrædelse af §§ 152-152 c. 

Stk. 3. På samme måde straffes den, som uden at have medvirket til gerningen uberettiget videregiver oplysninger, der er 

fortrolige af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar. 

§ 152 e. Bestemmelserne i §§ 152-152 d omfatter ikke tilfælde, hvor den pågældende: 

1) er forpligtet til at videregive oplysningen eller 

2) handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv. 

§ 152 f. Overtrædelse af §§ 152-152 d, hvorved der alene er krænket private interesser, er undergivet privat påtale. Stk. 2. 
Offentlig påtale kan dog ske, når den forurettede anmoder herom. 


