Information om tavshedspligt og inhabilitet
til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
i Frederik Barfods Skoles bestyrelse

Hvornår har man
tavshedspligt?
I henhold til friskolelovens § 5 stk. 8 gælder
Forvaltningslovens kapitel 8 om
Tavshedspligt for bestyrelsen, skolelederen,
andre ansatte samt tilsynsførende. Se
Frederik Barfods Skoles vedtægter § 3 stk.
17.
Alle nye medlemmer af Frederik Barfods
Skoles bestyrelse skal informeres om
tavshedspligt og inhabilitet samt
underskrive en såkaldt Tavshedserklæring
når de indtræder i bestyrelsen. Suppleanter
skal ligeledes underskrive en
Tavshedserklæring hvis de deltager på
bestyrelsesmøder.

Tavshedspligten omfatter:
• Fortrolige oplysninger, for
eksempel enkeltpersoners
private forhold.
Dette indskrænker sig ikke til ansatte, elever
og forældre, men i sagens natur vil det
primært vedrøre disse. Oplysninger om
private forhold, der ikke er umiddelbart
tilgængelige for andre, som fremkommer i
forbindelse med den pågældende, er
fortrolige.
Hvis man som medlem af en bestyrelse
eksempelvis får kendskab til en af de
ansattes private forhold, gælder
tavshedspligten, og man kan derfor ikke
gøre kendskabet til genstand for en
drøftelse med nogen uden for bestyrelsen
uden brud på tavshedspligten. Heller ikke
sin ægtefælle, sine forældre eller ansatte på
skolen.

• Oplysninger om skolens
økonomi.
Det vil sige oplysninger, som det er
nødvendigt at hemmeligholde på grund af
skolens økonomiske interesser ved fx
indhentede pristilbud, licitation m.v.

• Oplysninger fra eksterne parter
vedr. enkeltpersoners, private selskabers
eller foreningers økonomiske forhold (f.eks.
fripladsansøgninger) eller andre forhold,
som måtte være kommet frem i skolens
samarbejde med eksterne parter.

…….
Videregivelse af fortrolige oplysninger kan
udgøre et brud på tavshedspligten, som
efter straffelovens § 152 kan udløse bødeeller fængselsstraf. Brud på tavshedspligten
kan også udløse et civilt søgsmål.
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For repræsentanter for skolens ansatte, der
deltager i bestyrelsesmøder, vil brud på
tavshedspligten give anledning til tjenstlige
sanktioner såsom advarsler, påtaler og i
særlige tilfælde opsigelser. Det er i øvrigt
værd at bemærke, at omtale af uenighed i
bestyrelsen ikke i sig selv vil være brud på
tavshedspligten.

• seksuelle forhold

Persondataloven stiller i øvrigt krav til
skolerne om, hvordan og hvornår der kan
indhentes, behandles og videregives
personlige oplysninger. Oplysninger med
følgende indhold kan i almindelighed ikke
viderebringes til eksterne parter uden
samtykkeerklæring fra de involverede
personer (typisk forældre):

Hvornår er et
bestyrelsesmedlem eller en
suppleant inhabil?

• race
• religion
• politiske eller foreningsmæssige forhold

• strafbare forhold
• helbredsforhold, misbrugsproblemer og
lignende
• interne familieforhold, for eksempel
stridigheder, selvmordsforsøg og
ulykkestilfælde

I henhold til friskolelovens § 5 stk. 8 gælder
Forvaltningslovens kapitel 2 om Inhabilitet
for forældrevalgte og medarbejdervalgte
medlemmer samt suppleanter i bestyrelsen.
Se Frederiks Barfods Skoles egne vedtægter,
§ 3 stk. 15-16.

Man er inhabil, hvis man har interesse i et
bestemt udfald af en sag, der behandles i
bestyrelsen, jf. Forvaltningslovens kapitel 2,
§ 3.
Dette gælder også, hvis man er i familie med
eller har en nær tilknytning til nogen
(udenfor bestyrelsen) der har interesse i
sagens udfald, eller hvis man tidligere, i
samme sag, har repræsenteret nogen, der
har en særinteresse i sagen.
Er man inhabil i forhold til en sag, må man
ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen
eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af
den pågældende sag, jf. § 3. stk. 3.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal,
som det hedder i § 6. i Forvaltningsloven,
”snarest underrette sin foresatte inden for
myndigheden” om egen inhabilitet (eller
potentiel inhabilitet) i behandlingen af en
sag i bestyrelsen. For medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen er det selvsagt
skolelederen som bør informeres, og for
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forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer eller
suppleanter er det formandsskabet i
bestyrelsen, man retter henvendelse til.
Herefter tager formandsskabet (jf. § 6. stk.
2) stilling til, om medlemmet/suppleanten
vitterligt er inhabil.

…….

Uddrag af forvaltningsloven:
Kapitel 2

Inhabilitet
§ 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 person, 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 vedkommende 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 uvedkommende 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.
§ 4. Bestemmelserne i § 3 gælder ikke, hvis det
ville være umuligt eller forbundet med væsentlige
vanskeligheder eller betænkelighed at lade en anden
træde i den pågældendes sted under sagens
behandling.
Stk. 2. For medlemmer af en kollegial
forvaltningsmyndighed gælder bestemmelserne i § 3,
selv om en stedfortræder ikke kan indkaldes.
Bestemmelsen gælder dog ikke, hvis myndigheden
ville miste sin beslutningsdygtighed eller det af
hensyn til myndighedens sammensætning ville give
anledning til væsentlig betænkelighed, dersom
medlemmet ikke kunne deltage i sagens behandling,
og behandlingen ikke kan udsættes uden væsentlig
skade for offentlige eller private interesser.
Stk. 3. Ved kollegiale forvaltningsmyndigheders
valg af medlemmer til hverv kan et medlem uanset
bestemmelserne i § 3 deltage, selv om medlemmet
er bragt i forslag. Bestemmelserne i § 3 gælder ikke
for regionsråds eller kommunalbestyrelsers
beslutninger om vederlag m.v. til medlemmer.
§ 5. Vedkommende minister kan efter forhandling
med justitsministeren for bestemte områder
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fastsætte regler, der fastlægger den nærmere
rækkevidde af bestemmelserne i §§ 3 og 4.
§ 6. Den, der er bekendt med, at der for den
pågældendes vedkommende foreligger forhold, som
er nævnt i § 3, stk. 1, skal snarest underrette sin
foresatte inden for myndigheden herom, medmindre
det er åbenbart, at forholdet er uden betydning. For
så vidt angår medlemmer af en kollegial
forvaltningsmyndighed gives underretningen til
myndigheden.
Stk. 2. Spørgsmålet om, hvorvidt en person er
inhabil, afgøres af den i stk. 1 nævnte myndighed.
Stk. 3. Vedkommende må ikke selv deltage i
behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om
inhabilitet, jfr. dog § 4, stk. 1 og 2. Dette gælder
dog ikke på områder, hvor andet er fastsat i henhold
til lov.

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 EUretlig 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 skatteog 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. 14.
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.

Videregivelse af oplysninger til en anden
forvaltningsmyndighed
§ 28. For videregivelse af oplysninger om
enkeltpersoner (personoplysninger) til en anden
forvaltningsmyndighed gælder reglerne i § 5, stk. 13, §§ 6-8, § 10, § 11, stk. 1, § 38 og § 40 i lov om
behandling af personoplysninger, jf. denne lovs § 1,
stk. 3.
Stk. 2. Oplysninger af fortrolig karakter, som ikke
er omfattet af stk. 1, må kun videregives til en anden
forvaltningsmyndighed, når
1) den, oplysningen angår, udtrykkeligt har givet
samtykke,
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2) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i
henhold til lov, at oplysningen skal videregives,
eller
3) det må antages, at oplysningen vil være af
væsentlig betydning for myndighedens
virksomhed eller for en afgørelse, myndigheden
skal træffe.
Stk. 3. Ved samtykke efter stk. 2, nr. 1, forstås
enhver frivillig, specifik og informeret
viljestilkendegivelse, hvorved den, oplysningen
angår, indvilger i, at oplysningen videregives.
Stk. 4. Et samtykke efter stk. 3 kan tilbagekaldes.
Stk. 5. Lokale administrative organer, som ved lov
er tillagt en selvstændig kompetence, anses som en
selvstændig myndighed efter stk. 2.
§ 29. I sager, der rejses ved ansøgning, må
oplysninger om ansøgerens rent private forhold ikke
indhentes fra andre dele af forvaltningen eller fra en
anden forvaltningsmyndighed.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis
1) ansøgeren har givet samtykke hertil,
2) andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i
henhold til lov eller
3) særlige hensyn til ansøgeren eller tredjemand
klart overstiger ansøgerens interesse i, at
oplysningen ikke indhentes.
§ 30. Fortrolige oplysninger, der udelukkende er
indhentet med henblik på statistiske uddrag eller
som led i en videnskabelig undersøgelse, må ikke
videregives til en forvaltningsmyndighed til anden
anvendelse.
§ 31. I det omfang en forvaltningsmyndighed er
berettiget til at videregive en oplysning, skal

myndigheden på begæring af en anden
forvaltningsmyndighed videregive oplysningen, hvis
den er af betydning for myndighedens virksomhed
eller for en afgørelse, som myndigheden skal træffe.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder dog ikke
anvendelse, hvis videregivelsen påfører
myndigheden et merarbejde, der væsentligt
overstiger den interesse, den anden myndighed har i
at få oplysningerne.
§ 32. Den, der virker inden for den offentlige
forvaltning, må ikke i den forbindelse skaffe sig
fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for
udførelsen af den pågældendes opgaver.
Kilde:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id
=161411

På bestyrelsen vegne,
Sophie Lynge 23./10-2017
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