
Erklæring om tavshedspligt 

Alle der virker inden for den offentlige forvaltning har tavshedspligt. Det gælder således også for 

praktikanter/stipendiater/frivillige medhjælpere/medarbejdere under arbejdsprøvning/gæster mv. 

Tavshedspligtens omfang: 

Personer der virker inden for den offentlige forvaltning må gerne fortælle om deres opgaver og funktioner, 

men der gælder forbud mod videregivelse af en række oplysninger. 

Personer der virker inden for den offentlige forvaltning må blandt andet ikke videregive følgende: 

• Oplysninger der er nødvendige at hemmeligholde af hensyn til universitetets interesse

• Enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold

• Forskeres og kunstneres originale ideer

• Fastlagte beslutningsprocesser.

Retsgrundlaget er forvaltningslovens § 27, straffelovens § 152mf. og persondataloven. 

Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelsen/når opholdet ophører. 

Sanktioner 

Brud på tavshedspligten vil kunne medføre disciplinære sanktioner og kan tillige være strafbart efter 

straffeloven. 

Erklæring 

Undertegnede erklærer herved, at jeg er blevet informeret om min tavshedspligt med hensyn til følsomme 

oplysninger, som kommer til mit kendskab gennem arbejdet/opholdet på Aarhus Universitet, og jeg lover at 

jeg ikke vil bryde denne tavshedspligt, hverken under eller efter min ansættelse/ophold. 

Afdelingens/enhedens navn 

Medarbejderens/gæstens navn 

Dato Underskrift 



UDDRAG AF OFFENTLIGHEDSLOVEN 

Kapitel 8 
Tavshedspligt m.v. 

Tavshedspligt 

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

UDDRAG AF STRAFFELOVEN 

§ 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. 

LINK TIL DATABESKYTTELSESLOVEN 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319
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