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Ved brev modtaget i Justitsministeriet den 17. august 2004 har De rettet henvendelse
til justitsministeren vedrørende en medarbejder i Sundeved Kommune, som efter Deres
opfattelse har overtrådt sin tavshedspligt.

Justitsministeriet har ved brev af 20. august 2004 med bilag oversendt Deres henven
delse til I ndenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det fremgår af Deres brev, at De har sendt et brev til en sagsbehandler i Sundeved
Kommune, hvorefter sagsbehandleren har vist brevet til en anden medarbejder i kom
munen, som over for Dem har kommenteret Deres brev. Det fremgår endvidere, at De
har rettet henvendelse til borgmesteren og kommunaldirektøren for Sundeved Kom
mune, der imidlertid ifølge Deres oplysninger ikke har ønsket at gøre noget ved forhol
det.

I den anledning skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddele, at tilsynet med kom
munerne varetages af fem statsamtmænd. Det er således statsamtmanden for Sønder
jyllands Amt, der fører tilsyn med Sundeved Kommune.

( Statsamtmandens tilsyn er et retligt tilsyn. Statsamtmanden fører således tilsyn med, at
kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder,
herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning.

Statsamtmanden fører dog ikke tilsyn i det omfang, særlige klage- eller tilsynsmyndig
heder kan tage stilling til den pågældende sag.

Der henvises til § 47 og 48 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 968
af 2. december 2003).

Tilsynet retter sig mod kommunalbestyrelsen og ikke mod enkeltpersoner, herunder
ansatte. Tilsynet omfatter således ikke spørgsmål om, hvorvidt en tavshedspligt, der
efter forvaltningslovens § 27 påhviler en ansat i den kommunale forvaltning, er tilside
sat af den pågældende. Sådanne klager må — som De allerede har gjort — rettes til
borgmesteren som den øverste ansvarlige for den daglige ledelse af forvaltningen.
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Det bemærkes, at spørgsmålet om, et eventuelt brud på tavshedspligten i forvaltnings
lovens § 27, i sidste instans hen hører under domstolene.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har på den baggrund ikke videresendt Deres brev til
statsamtmanden for Sønderjyllands Amt.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan oplyse, at såfremt De finder, at Sundeved
Kommune i øvrigt ikke har overholdt den lovgivning, der særligt gælder for offentlige
myndigheder, kan De rette henvendelse til statsamtmanden for Sønderjyllands Amt,
der har følgende adresse: H.P. Hanssens Gade 42, 6200 Aabenraa. Statsamtmanden
beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. lov om
kommunernes styrelse § 48 a.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretager herefter ikke videre i anledning af Deres
brev.

Kopi af dette brev er i dag sendt til Sundeved Kommune.

Med venlig hilsen

Anja Bergman Thuesen
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