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Når love og regler ikke giver klare svar 

Af Christian S. Nissen 

 

Når ministre og topembedsmænd blander blod på kanten af love og regler, vækker det 

berettiget forargelse. Men grænsedragningen kan ikke altid foregå lige efter bogen. 

 

Det er godt, at der nu er taget initiativ til at følge den kommende kommissionsundersøgelse 

om behandlingen af de statsløse palæstinensere op med en mere principiel genopfriskning af 

ministeransvarets grænser og embedsmændenes rolle. Siden Tamil-sagen i 1992 er emnet 

blevet belyst i flere omgange og regelsættet er blevet præciseret og strammet op. Man skulle 

tro, det efter hånden var rimelig klart, hvad man må og ikke må. 

Men det er ikke klart, og bliver det formentlig aldrig. Forholdet mellem ministre og deres 

nærmeste rådgivere er en ganske særligt gråzone. Her mødes de mest magtfulde spidser af to 

meget forskellige kulturer (den politiske og den forvaltningsmæssige) i et strengt fortroligt 

magtspil, hvor ministertaburetter kan vælte og embedsmænds karrierer få et knæk.  

Denne kombination af kultursammenstød, magtspil og hermetisk lukkethed er formentlig 

grunden til, at det bliver så spektakulært, når låget en sjælden gang ryger af. Da meget få – 

herunder kun de færreste folketingsmedlemmer og journalister - har tilstrækkeligt kendskab til, 

livet i ministrenes forgemakker, er der frit spil for alskens spindoktori og abekastning. Så er det, 

at vi kræver rullende hoveder, hvor selv politikere i folketinget bypasser ministeransvaret og går 

efter navngivne embedsmænd. 

En væsentlig grund til at disse sager er så svære at håndtere og bedømme, er at de en 

gang imellem udspiller sig i sammenhænge, hvor juraen kun udgør en begrænset del af 

beslutningsgrundlaget. I det ”Kodeks for god offentlig topledelse”, som for seks år siden blev 

udgivet af en gruppe topembedsmænd, beskrives det med en tankevækkende terminologi som 

’etiske øjeblikke’. ”Det vil sige situationer, hvor love og regler ikke giver klare svar og 

begrundelser, men hvor den offentlige topleder skal træffe beslutninger, der i høj grad baserer 

sig på den enkeltes samvittighed, erfaring og aktuelle viden” (citeret fra Kodeks).   

Eller sagt mere lige ud ad landevejen. Nogle gange kan man (både som minister og 

topembedsmand) blive nødt til at træffe beslutninger, hvor ”nødvendighedens lov” vejer så 

tungt, at reglerne må bøjes og selv løgne bliver legitime. Det er let nok for os, der står udenfor, 
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at tage afstand og være forargede. Men indefra opleves det anderledes, og det måske med fuld 

ret. 

Tag f.eks. den kontroversielle Thule sag, der er så gammel, at der er plads til bagklogskab. I 

eklatant modstrid med den officielle danske politik på atomvåbenområdet gav statsminister H.C. 

Hansen i 1957 i al hemmelighed amerikanerne tilladelse til anbringelse af atomvåben på 

flybasen i Thule. Bortset fra Jens Otto Krag og enkelte topembedsmænd var det helt ukendt, 

også for regeringspartneren RV og Udenrigspolitisk Nævn. I alle årene også efter ulykken i 

1968, hvor et amerikansk fly med brintbomber styrtede ned i Thule, og helt frem til 1995 blev 

sagen hårdnakket benægtet. Da det kom for en dag, vakte det berettiget forargelse. Men H.C. 

Hansens beslutning den gang under den kolde krig var måske netop et sådant ”etisk øjeblik”, 

hvor reglerne måtte vige for en realpolitisk nødvendighed. 

Problemet er så, at når man til daglig færdes i dette ”etiske ingenmandsland”, kan både etik 

og samvittighed blive bøjelige størrelser og udvikle sig til en flosses adfærdsnorm, som også 

finder anvendelse, når det ikke drejer sig om hensynet til landets sikkerhed men blot om en 

hemmelig lydfil, en lille gruppe statsløse eller hospitalstaksternes størrelse. Derfor er det godt 

endnu engang at få rusket principielt op i ministeransvar og embedsmandsroller – netop fordi vi 

aldrig vil nå frem til klare regler. 

 


