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AAU-regler for modtagelse af gaver og andre fordele 

 

Afgrænsning og formål 

 

Indeværende AAU-regler er et uddrag af Moderniseringsstyrelsens vejledning om God adfærd i det offentlige. 

 

For Aalborg Universitet er det vigtigt at være en troværdig og neutral institution. Formålet med reglerne er, at 

der ikke må opstå tvivl om Aalborg Universitetets upartiskhed og derved skade universitetets omdømme samt 

at beskytte den enkelte medarbejder.  

 

Indhold 

Offentligt ansatte må som det klare udgangspunkt ikke modtage gaver eller andre fordele fra borgere eller virk-

somheder i forbindelse med deres arbejde. 

 

Begrebet gaver skal forstås bredt og det gælder både fysiske ting (f.eks. chokolade, bøger og vingaver), og i 

forhold til ikke fysiske ting, som f.eks. tilbud om rabatter, rejser, kurser og forplejning. Det afgørende er, at ga-

ver og fordele – uanset deres værdi og uanset givers motiv – tilbydes den ansatte i kraft af dennes stilling på 

universitetet. 

 

Eksempler: 

 

Det er almindelig kutyme, at offentligt ansatte kan modtage mindre gaver fra eksempelvis udenlandske gæster, 

der er på tjenstligt besøg (værtsgaver), ligesom der kan modtages tilsvarende gaver fra værtslandet i forbin-

delse med offentligt ansattes tjenstlige besøg i udlandet 

 

Eksempel: En ansat i et ministerium, der tager imod en delegation fra en udenlandsk myndighed, får i den for-

bindelse overrakt en mindre gave, fx en bog om det pågældende land. Den ansatte kan tage imod gaven 

 

Gaver i forbindelse med oplæg el.lign. Offentligt ansatte opnår ofte stor viden om et givent emne inden for 

deres fagområde, og det er derfor naturligt, at offentligt ansatte vil opleve at blive inviteret til at holde foredrag 

eller oplæg. 

 

Eksempel: En ansat inviteres som led i sin ansættelse til at holde et foredrag eller oplæg for en privat organisa-

tion og modtager bagefter som tak 2- 3 flasker vin. En sådan påskønnelse må som udgangspunkt gerne mod-

tages. Der er tale om sædvanlig praksis. 

 

Uden for disse regler falder gaver og andre fordele, som gives internt på arbejdspladsen til den ansatte. Dette 

kan eksempelvis være et tilskud fra ledelsen til en sommerfest eller en julegave. 
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For eksempler og yderligere uddybning henvises til Moderniseringsstyrelsens fulde vejledning om Modtagelse 

af gaver og andre fordele i God adfærd i det offentlige 

 

 

https://modst.dk/media/17886/god-adfaerd-i-det-offentlige_web.pdf

