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Med denne pjece får du overblik over nogle af de grundlæggende 
regler og principper, der gælder for medarbejdere i politiet og anklage-
myndigheden. 

Pjecen tager udgangspunkt i Moderniseringsstyrelsens vejledning af 
15. december 2017 om god adfærd i det offentlige og Finansministe-
riets udgivelse fra september 2015 om syv centrale pligter for em-
bedsmænd i centraladministrationen (Kodex VII). 

Pjecen suppleres af materiale på politiets og anklagemyndighedens 
intranetsider, hvor du finder relevante og opdaterede dokumenter og 
information om emner i relation til god adfærd i politiet og anklage-
myndigheden samt Kodex VII.

Pjecen og det øvrige materiale på politiets og anklagemyndighedens 
intranetsider skal hjælpe ledere og medarbejdere til løbende at holde 
fokus på de grundlæggende regler og principper, som er beskrevet 
heri. Pjecen og det øvrige materiale på intranettet indgår også i for-
bindelse med introduktionen af nye medarbejdere. Det bemærkes, at 
eksemplerne i pjecen ikke er udtømmende.  

God adfærd i politiet og 
anklagemyndigheden
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Grundlæggende værdier

Den offentlige sektor bygger på værdier som åbenhed, demokrati, 
retssikkerhed, saglighed, integritet og uvildighed samt på kravet om 
lovmæssig forvaltning (legalitetsprincippet). Der findes en række gene-
relle regler for, hvordan den offentlige sektor skal behandle borgerne. 
En stor del heraf findes i forvaltningsloven, offentlighedsloven og da-
tabeskyttelseslovgivningen. Alle offentlige myndigheder skal desuden 
agere inden for rammerne af god forvaltningsskik, herunder handle 
høfligt, hensynsfuldt og nærværende over for borgerne. 

Visionen og missionen for politiet og anklagemyndigheden er:
 
• Vi skaber tryghed. I samarbejde med det øvrige samfund sikrer 

politiet og anklagemyndigheden, at Danmark er et trygt og sikkert 
land.

• Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet 
gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed.

• Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyl-
dige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.

Det er et fælles ansvar for ledere og medarbejdere at respektere de 
grundlæggende værdier for den offentlige sektor og agere i overens-
stemmelse med god forvaltningsskik samt bidrage til opfyldelse af 
vores vision og mission for derigennem at sikre offentlighedens tillid til 
politiet og anklagemyndigheden.

Instruktionsbeføjelse

Politiet og anklagemyndigheden har i kraft af deres rolle som arbejds-
giver en instruktionsbeføjelse over for dig. Det betyder, at du skal følge 
de retningslinjer og politikker, som politiet og anklagemyndigheden har 
fastsat. Du skal også følge lovlige ordrer fra din ledelse, men hvis din 
leder giver dig en ordre, der er klart ulovlig, skal du sige fra.

Du skal:
 
• Følge lovlige ordrer og instruktioner fra din leder.
• Gøre din leder opmærksom, hvis du er i tvivl om, hvorvidt en ordre 

er lovlig, eller er i tvivl  om det faktiske og/eller faglige grundlag 
for en beslutning. 

• Undlade at følge klart ulovlige ordrer.
• Underrette din leders umiddelbart overordnede, hvis din leder 

fastholder en klart ulovlig ordre. 

Du må ikke:
 
• Undlade at følge en ordre fra din leder, medmindre den er klart 

ulovlig. Navnlig i situationer, hvor der udøves føringsledelse, og 
den umiddelbare viden om den samlede situation kan være 
begrænset, er behovet for hurtig efterlevelse af ordrer særligt rele-
vant. Hvis du er i tvivl om ordrens lovlighed, skal du gå videre med 
dette, så snart føringsledelsessituationen er overstået.

Du kan læse mere om instruktionsbeføjelse i kapitel 2 i Modernise-
ringsstyrelsens vejledning af 15. december 2017 og om lovlighed 
samt ledelse og ansvar i Kodex VII.

God adfærd 
i det offentlige
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Ytringsfrihed

Det er vigtigt, at medarbejdere i politiet og anklagemyndigheden tager 
del i den almindelige offentlige debat. Hvis du udtaler dig på egne 
vegne, må du gerne uden forudgående tilladelse ytre dig i den offent-
lige debat, f.eks. på sociale medier og via nyhedsmedier. Det gælder 
også emner, der vedrører politiet og anklagemyndigheden, herunder 
dit eget arbejdsområde. Det skal dog være klart, at du ikke udtaler 
dig på vegne af politiet eller anklagemyndigheden, medmindre du har 
bemyndigelse hertil.

Du må gerne:
 
• Deltage i den offentlige debat om politi- eller anklagerfaglige em-

ner, når det er klart, at det er dine egne personlige meninger og 
synspunkter, du fremfører.

• Udtale dig om ulovlig forvaltning i politiet eller anklagemyndighe-
den, f.eks. åbenbart misbrug af offentlige midler.

Du må ikke:
 
• Fremstå som om, at du udtaler dig på vegne af politiet eller ankla-

gemyndigheden, hvis du ikke har bemyndigelse hertil.
• Fremføre freds- og ærekrænkende eller injurierende udtalelser. 
• Fremføre åbenbart urigtige eller vildledende oplysninger om væ-

sentlige forhold i politiet eller anklagemyndigheden. 

Er du i et konkret tilfælde i tvivl om, hvorvidt du bør udtale dig offentligt 
eller til en journalist, kan du henvise til eller kontakte den pressean-
svarlige i din politikreds eller kommunikationsafdelingen i Rigspolitiet 
eller hos Rigsadvokaten.

Du kan læse mere om offentligt ansattes ytringsfrihed i kapitel 3 i Mo-
derniseringsstyrelsens vejledning af15. december 2017 og i Justits-
ministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Derudover 
har Justitsministeriet i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen udar-
bejdet et e-læringskursus om offentligt ansattes ytringsfrihed, som kan 
findes på Justitsministeriets hjemmeside.

Tavshedspligt

Du må som udgangspunkt gerne fortælle andre om dine arbejdsop-
gaver i politiet eller anklagemyndigheden. Reglerne om tavshedspligt 
sætter dog grænser for, i hvilket omfang du må videregive fortrolige 
oplysninger, som du har fået kendskab til i forbindelse med dit ar-
bejde. Du må almindeligvis ikke videregive fortrolige oplysninger om 
f.eks. enkeltpersoners strafbare forhold og helbredsforhold eller om 
en konkret efterforskning eller efterforskningsmetoder til private. Der 
er normalt en større adgang til at videregive fortrolige oplysninger til 
andre offentlige myndigheder end til private. Du må heller ikke gøre 
dig bekendt med fortrolige oplysninger, som ikke har betydning for 
udførelsen af dit arbejde.

Du må gerne:

• Fortælle din omgangskreds om dine arbejdsopgaver generelt, 
f.eks. dine fagområder og sagstyper.

• Videregive fortrolige oplysninger til en anden person eller offentlig 
myndighed, hvis det er berettiget. Du skal overveje, om der er det 
nødvendige grundlag, f.eks. om oplysningen er af væsentlig betyd-
ning for en afgørelse, der skal træffes af en anden myndighed.

Du må ikke:

• Fortælle din omgangskreds om en konkret sag hos politiet eller 
anklagemyndigheden, som du har fået kendskab til gennem dit 
arbejde eller om specialiserede arbejdsmetoder, hvis der er risiko 
for, at et bredere kendskab hertil vil vanskeliggøre politiets eller 
anklagemyndighedens arbejde.

• Dele fortrolige oplysninger med dine kollegaer uden saglig grund.
• Foretage opslag i politiets, anklagemyndighedens eller andre myn-

digheders systemer og registre eller på anden måde indhente for-
trolige oplysninger, hvis det ikke har betydning for en konkret sag, 
som du arbejder med, eller for udførelsen af dit arbejde i øvrigt.

Du kan læse mere om tavshedspligt i kapitel 4 i Moderniseringsstyrel-
sens vejledning af 15. december 2017.

God adfærd 
i det offentlige
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Habilitet

Du skal både være og fremstå upartisk, og du skal træffe beslutnin-
ger og afgørelser ud fra saglige hevnsyn. Du bør også være bevidst 
om, hvorvidt der kan være forhold vedrørende din fremtoning eller 
omgangskreds mv., som kan medføre, at udenforstående kan stille 
spørgsmålstegn ved din habilitet.  

Du er f.eks. inhabil, hvis du har en særlig personlig eller økonomisk 
interesse i sagens udfald, eller hvis du har en nær familiemæssig 
tilknytning til en person, der har en særlig personlig eller økonomisk in-
teresse i sagens udfald. Hvis du er inhabil i forhold til en bestemt sag, 
må du ikke træffe afgørelse i sagen eller deltage i sagsbehandlingen.

Det er vigtigt at fremhæve, at vurderingen af, om du er inhabil, ikke 
er en vurdering af din hæderlighed eller dine evner. Der er derfor ikke 
noget forkert i at være inhabil – blot du undlader at deltage i behand-
lingen af den konkrete sag. Det er også vigtigt at fremhæve, at det er 
uden betydning, at du selv vurderer, at du i det konkrete tilfælde kan 
holde den uvedkommende interesse ude af sagen. Det afgørende er, 
om interessen generelt er egnet til at skabe tvivl om din upartiskhed.

Du kan læse mere om habilitet i kapitel 5 i Moderniseringsstyrelsens 
vejledning af 15. december 2017. Se endvidere vejledningens kapitel 
8 vedrørende værdighedskravet. Du kan også læse mere på politiets 
og anklagemyndighedens intranet. 

Du skal:

• Underrette din leder, hvis du er inhabil i forhold til behandlingen af 
en konkret sag.  

• Underrette din leder, hvis du er i tvivl om din habilitet, så spørgs-
målet kan blive afgjort.

Du må ikke:
 
• Deltage i behandlingen af en konkret sag, hvis dine personlige 

interesser eller andre omstændigheder i sagen er egnet til at rejse 
tvivl om, hvorvidt du er upartisk.

• Tilgodese dine egne personlige eller økonomiske interesser eller 
din families, venners eller bekendtes interesser, når du udfører dit 
arbejde.

• Bruge din tjeneste-e-mail til private formål, hvis det kan skabe tvivl 
om, hvorvidt e-mailen er afsendt af dig som privatperson eller i din 
egenskab af ansat i politiet eller anklagemyndigheden.  

• Fremvise dit legitimationskort (politiskilt, id-kort eller adgangskort) 
eller på anden måde legitimere dig som ansat i politiet eller ankla-
gemyndigheden uden tjenstlig anledning. 

 

God adfærd 
i det offentlige
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Bibeskæftigelse

Du har som udgangspunkt ret til at have lønnet eller ulønnet bibeskæf-
tigelse ved siden af dit arbejde i politiet eller i anklagemyndigheden. 
Bibeskæftigelsen skal være forenelig med din tjeneste. 
 
Det betyder, at bibeskæftigelsen ikke må være i strid med politiets 
eller anklagemyndighedens grundlæggende værdier eller værdigheds-
kravet eller indebære risiko for habilitets- eller interessekonflikter i for-
hold til dit arbejde i politiet eller i anklagemyndigheden. En forudsæt-
ning for, at du kan have bibeskæftigelse i politiet er, at den er forenelig 
med tjenestetidsplanlægningen, og at du møder udhvilet på tjeneste.

Du må som udgangspunkt gerne have bibeskæftigelse som f.eks.:

• Fodboldtræner
• Underviser/censor
• Forfatter

Du må som polititjenestemand ikke have bibeskæftigelse som f.eks. :
 
• Dørmand
• Taxichauffør
• Vagt

Indberetning
Hvis du er ansat i politiet og er sikkerhedsgodkendt til ”Hemmelig” 
(HEM) eller ”Yderst hemmelig” (YHEM), skal du indberette karakteren 
og omfanget af din bibeskæftigelse til din HR Chef/HR Partner, før du 
påbegynder bibeskæftigelsen. Du skal også foretage indberetning, 
hvis du er i tvivl om, hvorvidt bibeskæftigelsen er forenelig med din 
tjeneste i politiet. 
 
Hvis du er jurist i anklagemyndigheden eller i øvrigt ansat i den centra-
le anklagemyndighed, er du omfattet af Rigsadvokatens retningslinjer 
og skal ikke foretage indberetning af din bibeskæftigelse. Dog skal 
polititjenestemænd altid iagttage Rigspolitiets retningslinjer. 
 
Du kan søge vejledning hos Rigsadvokatens HR-enhed, hvis du er 
i tvivl om, hvorvidt en påtænkt bibeskæftigelse er forenelig med dit 
arbejde i anklagemyndigheden.

Du kan læse mere om bibeskæftigelse i kapitel 7 i Moderniseringssty-
relsens vejledning af 15. december 2017. Du skal være opmærksom 
på, at det er Rigspolitiets vejledning, der er gældende som ansat i 
politiet. Du kan finde vejledningen på Polintra.

God adfærd 
i det offentlige
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Forsvarlig økonomisk forvaltning

Det er vigtigt, at ansatte i politiet og anklagemyndigheden anvender 
de økonomiske ressourcer i overensstemmelse med politiets og an-
klagemyndighedens formål. Det vil sige, at du skal udvise fornuftig og 
ansvarlig forvaltning af politiets og anklagemyndighedens ressourcer. 
Udgifter skal være rimelige og nødvendige ud fra den opgave, udgifter-
ne er knyttet til.

Indkøb for politiets og anklagemyndighedens ressourcer skal ske på 
markedsmæssige vilkår samt overholde regler om udbudspligt for at 
sikre den bedst mulige udnyttelse af offentlige midler.

Du skal:
 
• Orientere dig i de gældende retningslinjer for tjenesterejser, når 

du skal på tjenesterejse, så du overholder retningslinjer for kørsel, 
dokumentation mv.

• Orientere dig i indkøbsreglerne og sikre, at du overholder dem i 
forbindelse med indkøb.

• Orientere dig i de administrative retningslinjer for udgifter i forbin-
delse med seminarer, temadage, repræsentation, receptioner mv., 
og sikre dig, at du overholder dem. 

• Generelt være opmærksom altid på at sikre dig dokumentation, 
når du afholder udgifter på vegne af din arbejdsplads.

Du kan læse mere om forsvarlig økonomisk forvaltning i kapitel 9 i 
Moderniseringsstyrelsens vejledning. Du kan også finde yderligere op-
lysninger om regler for tjenesterejser og indkøb på politiets og ankla-
gemyndighedens intranet. 

Gaver og andre fordele

Du må som det helt klare udgangspunkt ikke modtage gaver eller an-
dre fordele, som du bliver tilbudt i forbindelse med dit arbejde i politiet 
eller anklagemyndigheden. Det skyldes, at modtagelse af gaver eller 
andre fordele vil kunne rejse tvivl om din, politiets eller anklagemyndig-
hedens saglighed og upartiskhed.

Du må som udgangspunkt gerne:
 
• Modtage en sædvanlig og beskeden lejlighedsgave i forbindelse 

med et arrangement af personlig karakter, f.eks. en rund fødsels-
dag, jubilæum eller afsked, hvis gaven reelt er en anerkendelse af 
dit veludførte arbejde gennem en årrække. Du må dog ikke mod-
tage selv meget beskedne lejlighedsgaver fra private i forbindelse 
med højtider, f.eks. jul eller nytår.

• Modtage et par flasker vin eller en buket blomster af mindre værdi 
efter et ulønnet oplæg eller foredrag, som du holder som led i dit 
arbejde i politiet eller anklagemyndigheden.

Du må som udgangspunkt ikke:

• Tage imod selv en meget beskeden gave fra f.eks. en borger, som 
du har hjulpet som led i dit arbejde i politiet eller anklagemyndig-
heden.

• Benytte en rabat fra f.eks. en ekstern leverandør, hvis du er blevet 
tilbudt rabatten på grund af dit arbejde i politiet eller anklagemyn-
digheden.

Du kan læse mere om modtagelse af gaver i kapitel 6 i Modernise-
ringsstyrelsens vejledning af 15. december 2017 og Gavepolitik for 
Justitsministeriets koncern. Du skal dog være opmærksom på, at det 
er Rigspolitiets og Rigsadvokatens mere restriktive gavepolitik, som 
er gældende, når du er ansat i politiet eller anklagemyndigheden. Du 
kan også orientere dig herom på politiets og anklagemyndighedens 
intranet. 

God adfærd 
i det offentlige
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Du må gerne: 

• Lave sjov med dine kollegaer, men du skal altid tænke over, om 
anvendelse af humor kan virke stødende eller kan opfattes som 
mobning, herunder også for andre, som kunne overhøre dette.

• Oplyse på sociale medier, at du er ansat i politiet eller anklage-
myndigheden, men du skal være opmærksom på måden, som du 
opfører dig på både i forhold til tavshedspligt, habilitet og værdig-
hedskravet, når du færdes på de sociale medier.

Du må ikke: 

• Anvende anstødelig sprogbrug over for kollegaer eller borgere. 
Du skal altid være opmærksom på, at de borgere, som politiet 
og anklagemyndigheden har kontakt til, kan være i en vanskelig 
situation, og derfor skal du være særligt opmærksom på, at din 
sprogbrug er respektfuld og professionel. 

• Sende upassende materiale rundt internt i politiet eller ankla-
gemyndigheden, herunder materiale, som kan være egnet til 
at krænke andre pga. referencer til religion, køn, etnicitet eller 
lignende.

• Have anstødelige billeder eller lignende på dit kontor eller på din 
arbejdscomputer og andet elektronisk udstyr, medmindre det er 
tjenstligt begrundet.

• Lægge billeder på f.eks. datingsites, hvor uniform, tjenestekort 
eller andet tjenstligt udstyr benyttes. 

• Benytte politiets eller anklagemyndighedens lokaler, materiel, her-
under køretøjer, eller uniformer i din fritid eller til private formål.

Du kan læse mere om værdighedskravet i kapitel 8 i Moderniserings-
styrelsens vejledning af 15. december 2017. 

Pligter, ansvar og rettigheder

Som ansat i det offentlige skal man overholde de regler og principper, 
der gælder for stillingen og arbejdsopgavernes udførelse. Det for-
ventes, at du både på arbejdet og i fritiden udviser en adfærd, der er 
passende i forhold til stillingen.
 
Værdighedskravet
Kravene til offentligt ansattes adfærd udspringer af tjenestemandslo-
vens § 10 og betegnes som decorumkravet eller værdighedskravet, 
som gælder direkte for tjenestemænd. Værdighedskravet anvendes 
dog vejledende for alle andre medarbejdere i politiet og anklagemyn-
digheden, og en tilsidesættelse af kravet vil som udgangspunkt udgøre 
en tjenesteforseelse.

Værdighedskravet betyder, at alle medarbejdere i politiet og anklage-
myndigheden skal optræde ordentligt og professionelt og på en måde, 
så offentligheden har den nødvendige tillid til, at medarbejdere i politi-
et og anklagemyndigheden er saglige og upartiske, og at alle borgere 
bliver behandlet lige. 

Du skal derfor tænke over, at din fremtræden og ageren på både 
arbejdspladsen og i din fritid skal harmonere med din ansættelse i po-
litiet eller anklagemyndigheden. Det betyder, at du skal være opmærk-
som på værdighedskravet i forhold til din fremtoning og sprogbrug, når 
du er i tjeneste, og din adfærd og omgangskreds i fritiden, herunder 
når du færdes på sociale medier. Du bør være opmærksom på, at 
personer i din omgangskreds, som du omgås i din fritid, kan påvirke 
din sikkerhedsgodkendelse eller din habilitet.

God adfærd 
i det offentlige
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III

Lovlighed 

Pligten betyder, at du altid skal handle inden for gældende ret. Du må 
derfor ikke handle i strid med hverken grundloven eller lovgivningen i 
øvrigt. Pligten betyder også, at alle beslutninger og afgørelser, som du 
træffer som ansat i politiet og anklagemyndigheden, skal være baseret 
på de saglige hensyn, som er fastlagt i lovgivningen.

Sandhed

Pligten betyder, at du ikke må videregive eller medvirke til videregivelse 
af urigtige eller vildledende oplysninger. Det betyder også, at du ikke 
må fortie væsentlige oplysninger. Pligten gælder i alle tilfælde af vi-
deregivelse af oplysninger, dvs. både ved videregivelse af oplysninger 
til Folketinget, departementerne, andre myndigheder, organisationer, 
pressen, borgere, virksomheder og offentligheden i almindelighed. Alle 
medarbejdere i politiet og anklagemyndigheden skal, når de bidrager 
til besvarelse af folketingsspørgsmål, være særligt opmærksomme på 
dette princip, idet efterlevelse af sandhedspligten er helt afgørende for, 
at Folketinget kan have tillid til de oplysninger, som modtages.

Faglighed

Pligten betyder, at du skal handle inden for rammerne af almindelig 
faglighed. Det indebærer blandt andet, at du skal udføre dit arbejde 
professionelt og ordentligt og anvende din faglige viden, når du udfører 
dit arbejde, så der er tillid til kvaliteten af dit, politiets og anklagemyn-
dighedens arbejde. 

Udvikling og samarbejde

Pligten betyder, at du løbende skal udvikle og forbedre dig, ligesom du 
skal bidrage til, at politiet og anklagemyndigheden kan opnå de bedste 
resultater. Det indebærer, at du skal have fokus på, om kvalitet og ef-
fektivitet kan forbedres inden for dit arbejdsområde, og at du er åben 
og lydhør, når du indgår i samarbejde med dine kolleger og andre myn-
digheder. Det betyder også, at du skal holde dig ajour med udviklingen 
og lovgivningen på det område, du beskæftiger dig med i dagligdagen, 
og være åben over for, at opgaver og arbejdsprocesser kan udvikle og 
ændre sig.

II

IV

I

Kodex VII

Kodex VII

Kodex VII fastsætter syv centrale pligter, som embedsmænd i cen-
traladministrationen skal overholde, når de yder rådgivning og bistand 
til regeringen og dens ministre.
 
Overholdelsen af pligterne er afgørende for kvaliteten af det arbejde, 
der udføres af centraladministrationen, og er dermed også afgørende 
for, at embedsmændenes arbejde opfattes som troværdigt af ministre-
ne, Folketinget, pressen og borgerne.
 
Det betyder bl.a., at medarbejdere i politiet og anklagemyndigheden, der 
bidrager til ministerbetjening og/eller besvarelse af folketingsspørgsmål 
eller andre høringer fra departementer, skal overholde pligterne, når de 
yder rådgivning og bistand til eksempelvis Justitsministeriet eller med-
virker hertil. 
 
Pligterne har også karakter af generelle principper, der kan fortolkes 
bredt, og de betragtes som gældende uanset arbejdets karakter. Alle 
ledere og medarbejdere i politiet og anklagemyndigheden skal derfor 
have kendskab til og efterleve de syv centrale pligter, som er kort be-
skrevet i det følgende.
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Ansvar og ledelse

Pligten betyder, at du aktivt skal medvirke til at realisere politiets og an-
klagemyndighedens opgaver, strategier og mål. Det indebærer blandt 
andet, at du skal udvise ansvarlighed og samarbejdsvilje i forbindelse 
med udførelsen af dit arbejde. Det betyder også, at du inden for lovens 
rammer skal efterleve de instruktioner, som du modtager fra din leder, 
og medvirke til, at ledelsens beslutninger bliver implementeret i organi-
sationen. Hvis du er i tvivl om din leders ordrer er lovlige, skal du gøre 
din leder opmærksom herpå. Er en ordre klart ulovlig, skal du sige fra 
og gå til din leders leder, hvis ordren fastholdes.

Åbenhed om fejl

Det er ledelsens ansvar at sikre en kultur, hvor alle medarbejdere og 
ledere åbent kan gå til deres overordnede, hvis der er begået en fejl. 
Selv om alle har pligt til at gøre sig umage og bestræbe sig på ikke at 
begå fejl, kan fejl ikke helt undgås. Såfremt du opdager, at du eller din 
kollega har begået en ikke uvæsentlig fejl, skal du orientere din leder 
herom. Pligten betyder også, at du skal være åben om eventuelle fejl 
med henblik på din og andres læring, og at du ikke må forsøge at dæk-
ke over en fejl, også selv om fejlen kan give anledning til kritik. 

Partipolitisk neutralitet

Pligten betyder, at du altid skal handle professionelt og loyalt, og dette 
indebærer blandt andet, at du skal udføre dit arbejde uafhængigt af 
egne politiske holdninger. 

Du kan læse mere om de enkelte pligter i Kodex VII og på politiets og 
anklagemyndighedens intranet. Det anbefales især, at du læser hele 
Kodex VII, hvis du bidrager til ministerbetjening og/eller besvarelse af 
folketingsspørgsmål eller andre høringer fra departementer.

V

VI

VII

Informationssikkerhed

Som ansat i politiet eller anklagemyndigheden skal du være meget op-
mærksom på, hvordan du håndterer information, herunder oplysninger 
som kan henføres til enkeltpersoner. Politiet og anklagemyndigheden 
har mange oplysninger registreret om borgerne for at kunne løse poli-
tiets og anklagemyndighedens opgaver. Det er vigtigt, at oplysningerne 
behandles lovligt, sagligt og på en sikker måde, så lovgivningen over-
holdes, og vi samtidig passer på borgernes oplysninger. 

Du skal: 

• Bruge sikker e-mail, når du sender oplysninger om strafbare for-
hold, helbredsoplysninger og andre fortrolige eller følsomme oplys-
ninger på e-mail til andre e-mailadresser end @politi-mailadresser 
eller @ankl-mailadresser.

• Låse din computer og tjenestetelefon, når du forlader dem.
• Kende Sikkerhedshåndbogen og øvrige bestemmelser, som er re-

levante for dine opgaver.

Du må ikke:

• Bruge privat elektronisk udstyr – f.eks. GoPro kamera – i tjenesten 
uden autorisation fra Koncern IT.

• Gemme billeder i forbindelse med dit arbejde uden for Secure Hub 
på din tjenestetelefon.

• Gemme e-mails i Outlook, der indeholder CPR-numre, oplysninger 
om strafbare forhold eller helbredsforhold eller andre fortrolige eller 
følsomme personoplysninger i længere tid end 30 dage. 

Hvis uheldet er ude, og der er mistanke om eller konstateret en sikker-
hedshændelse, skal du straks kontakte Koncern IT via KIT FP sikkerhed 
sikker eller KIT-sikkerhed@politi.dk. En sikkerhedshændelse er eksem-
pelvis, at personoplysninger eller tjenstlig information er kommet til 
uvedkommendes kendskab, at en arbejds-PC eller dokumenter mistes, 
eller nogen har fået kendskab til dit password.

Som ansat i den centrale anklagemyndighed skal du ved tvivl/mistanke 
om eller konstateret sikkerhedsbrud indberette dette til IT- og Informa-
tionssikkerhedslederen på sikker@ankl.dk. 

Du kan læse mere om informationssikkerhed på politiets og anklage-
myndighedens intranet. 

Informations-
sikkerhed
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Konsekvenser

Det er vigtigt, at du optræder i overensstemmelse med de grundlæg-
gende regler og principper, som er beskrevet i denne pjece. Det kan 
få store konsekvenser for både dig som medarbejder og for politiet og 
anklagemyndigheden, hvis reglerne ikke bliver fulgt. 

Det forventes derfor, at alle medarbejdere i politiet og anklagemyndig-
heden – både i og uden for tjenesten – opfører sig anstændigt og re-
spektfuldt, ligesom det er forventningen, at en medarbejders adfærd og 
forhold ikke er egnet til at skade arbejdspladsens omdømme.

Konsekvenser for den enkelte medarbejder
For den enkelte medarbejder kan der efter en konkret vurdering blive 
gjort et ansættelsesretligt ansvar gældende, hvis det vurderes, at der er 
begået en tjenesteforseelse. De ansættelsesretlige sanktioner spænder 
fra en advarsel til afsked og – for så vidt angår overenskomstansatte 
– bortvisning. 
 
Hvis der er tale om grovere forseelser, kan der også være grundlag for 
at indlede en straffesag. 

Som udgangspunkt skal offentligt ansatte give relevante oplysninger 
om deres tjenstlige forhold til bl.a. deres overordnede, og disse oplys-
ninger må ikke være urigtige eller vildledende. Du vil imidlertid kunne 
nægte at give oplysninger til dine overordnede under en sag, der kan 
ende med at have alvorligere ansættelsesretlige konsekvenser for dig. 
I bl.a. tjenestemandsloven er der særlige regler om en medarbejders 
ret til at nægte at udtale sig, når der er risiko for, at medarbejderen kan 
ifalde disciplinæransvar ved at afgive forklaring. Hvis medarbejderen 
vælger at udtale sig, har medarbejderen pligt til at sige sandheden. Det 
gælder dog ikke, hvis det drejer sig om strafbare forhold.

Konsekvenser for politiet og anklagemyndigheden
For politiet og anklagemyndigheden som helhed har det konsekvenser, 
hvis medarbejderne ikke optræder i overensstemmelse med de grund-
læggende regler og principper, der gælder for medarbejdere i politiet 
og anklagemyndigheden. Det kan skade arbejdspladsens legitimitet og 
omdømme og svække den almindelige tillid i befolkningen til, at vi altid 
er saglige og upartiske, samt at alle borgere behandles lige. Saglighed, 
upartiskhed og ligebehandling er forudsætningen for, at offentligheden 
har den nødvendige agtelse og respekt samt tillid til os og vores arbej-
de.

Spørg din leder
Hvis du er i tvivl om de grundlæggende regler og principper, der er 
beskrevet i denne pjece, kan du altid spørge din nærmeste leder eller 
tillidsrepræsentant. Du kan også læse mere om dine rettigheder og plig-
ter på intranettet.

Konsekvenser




