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NOTAT 

 

Til Socialudvalget 
 
 
 

 

Tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens § 27  

 
Der vedlægges til Socialudvalgets orientering følgende materiale:   
 
1. Notat til Socialudvalget vedr. konkret borgerhenvendelse 
2. Notat til Socialudvalget om orientering om status i sag på Hart-

mannshus 
3. Ny supplerende orientering til Socialudvalget om pressesag 
 

Tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens § 27 
Efter forvaltningslovens § 27 er oplysninger omfattet af tavshedspligt, 
såfremt oplysningerne ved lov eller anden gyldig bestemmelse er be-
tegnet som fortrolig, eller såfremt det i øvrigt er nødvendigt at hem-
meligholde oplysningen for at varetage væsentlige hensyn til offentli-
ge eller private interesser, herunder blandt andet enkeltpersoners inte-
resse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, her-
under økonomiske, forhold. 
 
Der vil således blandt andet være tavshedspligt omkring enkeltperso-
ners rent private forhold, herunder oplysninger om væsentlige sociale 
problemer, helbredsforhold, seksuelle forhold, strafbare forhold, poli-
tiske forhold, misbrugsforhold eller lignende. 
 
Der indgår i det vedlagte ”fortrolighedsstemplede” materiale oplys-
ninger om rent private forhold, der er tavshedsbelagte, f.eks. om 

H e lb re d s fo rho ld  
M is b rugs fo rho ld  
V æ se ntlige  so c ia le  p ro b le m e r  
S tra fb a re  fo rho ld  
A nd re  ta vshe d sb e la gte  o p lysninge r  

der kan henføres til navngivne personer eller til personer, der kan 
identificeres. 
 
Konkret begrundelse for, at de nævnte hensyn skal iagttages i 

denne sag:  
Der tale om tavshedsbelagte oplysninger, idet der i notatet indgår per-
sonfølsomme oplysninger om konkrete børn og deres børnesager samt 
om personaleforhold af mere personaleretlig karakter på institutionen 
Hartmannshus. 
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Socialforvaltningen skal derfor henlede Socialudvalgets opmærksom-
hed på, 

 

 
 
 


