
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommissorium 

Statens, kommunernes og regionernes forvaltning er underlagt en politisk ledelse. Den modtager bistand 

fra et embedsværk, hvis medarbejdere er ansat på baggrund af deres faglige kvalifikationer, og som 

rådgiver, bistår og aflaster den politiske ledelse både ved gennemførelsen af den besluttede politik og ved 

formuleringen af ny politik. Dette embedsværk forventes at udvise lydhørhed over for den siddende 

politiske ledelse, hvad enten det drejer sig om løsning af opgaver delegeret til embedsværket eller direkte 

rådgivning af den politiske ledelse. Embedsværket skal løse disse opgaver inden for de rammer, der findes i 

lovgivningen og de grundlæggende normer, som er udviklet inden for dansk forvaltning, og som ud over 

kravet om lovmæssig forvaltning stiller krav med hensyn til partipolitisk neutralitet, sandfærdighed og 

faglighed.  

På baggrund af flere konkrete sager har spørgsmålet om forholdet mellem den politiske ledelse og 

embedsmændene siden 1990’erne været behandlet i en række betænkninger, der især har koncentreret sig 

om forholdene i centraladministrationen. I maj 2014 nedsatte Djøf et uafhængigt udvalg til at gennemføre 

en aktuel analyse af samarbejdet mellem den politiske ledelse og embedsmændene i staten, regionerne og 

kommunerne. 

Udvalgets grundlæggende opgave er at belyse de vilkår, samspillet mellem embedsværket og den politiske 

ledelse fungerer under, og i den kontekst hvordan embedsværket bedst muligt kan understøtte den 

politiske ledelse i forhold til at forberede og træffe politiske beslutninger og bistå med at gennemføre dem 

effektivt og med respekt for de gældende principper og normer for offentlig forvaltning i Danmark. 

Udvalget vil konkret: 

- belyse forholdet mellem embedsværket og andre relevante aktører i 2014, herunder folketing og 
regering, regionsråd og byråd, medier, organisationer og borgere, særligt i forhold til hvilke krav og 
generelle rammebetingelser der påvirker forvaltningen, 

- belyse, hvorledes embedsværket under disse vilkår prioriterer og løser de grundlæggende opgaver: 
bistand til politikudvikling, løbende rådgivning samt gennemførelse af den fastlagte politik, 

- beskrive de principper og normer, der ligger til grund for embedsværkets løsning af opgaverne, 
herunder normerne om lydhørhed, partipolitisk neutralitet, faglighed, lovlighed og sandfærdighed,  

- vurdere, om der er behov for nye eller supplerende normer eller andre initiativer for at sikre et 
velfungerende embedsværk i Danmark. 

 
 


