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INDENRIGSMINISTERIET
Christiansborg Slotsplads 1, 1218 K. - Tlf. (01) 11 69 00 Giro 5 52 55 00 2

1.k. kt.j.nr. 1983/1000—4
København, den

(Bedes anført ved henvendelser

i MAJ 184 om sagen)

_Ei

Under henvisning til kommunaludvalgets skrivelse at’ 26. april

./. 1984 (L 67 — bilag 26) sender jeg hermed i 80 et<semplarer min

besvarelse af spørgsm1 27 vedrørende lovforslaget om ændring af

de kommunale styrelseslove.

Britta Seha i Holberg

Johan Eriohsen

Folketingets kommunaludvalg.
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‘, Indenrigsministeriet

‘ 1. kommunekontor

J.nr. 1983/1000—4

Den

Besvarelse af spørgsmål nr. 27 stillet af folketingets

kommunaludvalg den 26. april 1984 (L 67 — bilag 26).

Spørgsmål

“Der ønskes en nærmere redegørelse for, hvilke kon

sekvenser et brud på tavshedspligten vil få for det en

kelte kommunalbestyrelsesmedlem.

Svar

Som jeg omtalte i mit svar på udvalgets spørgsmål

1, indebærer mit forslag til ændring af de kommunale sty—

relseslove ingen ændring for så vidt angår sanktioner

over for kommunalbestyrelsesmedlemmer, der bryder deres

tavshedspligt. Overtrædelse af tavshedspligten straffes

derfor fortsat efter straffelovens regler herom, det vil

sige § 129, 152 og 264b.

§ 129 vedrører forbud mod uberettiget at give offent

lig meddelelse om forhandlinger af fortrolig karakter.

§ 264b omhandler de situationer, hvor pligten til hemme—

ligholdelse alene er motiveret i hensynet til private

konkrete interesser, hvorimod § 152 antages at tage sig

te på tilfælde, hvor der indgår offentlige hensyn i be—

skyttelsesinteressen, således at denne rækker ud over

et værn for privatlivets fred.

Straframmen er i § 129: Bøde eller hæfte indtil 3

måneder, under skærpende omstændigheder fængsel i samme

tid, og i § 152: Bøde, hæfte eller under skærpende om

stændigheder fængsel i indtil lår, og hvis overtrædelsen

er begået for at skaffe sig selv eller andre uberettiget

vinding, kan straffen stige i op til 3 år. I § 264b er

straframmen: Bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder.

Det tilkommer anklagemyndigheden at tage stilling til,

om der skal rejses offentlig påtale i anledning af en

formodet overtrædelse af tavshedspligten. Hvis en straffesag

ønskes rejst, må kommunalbestyrelsen, det enkelte kommunal—
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bestyrelsesmedlem eller en krænket borger derfor rette

henvendelse til anklagemyndigheden med anmodning om at

foretage nærmere undersøgelse af, om tavshedspligten er

overtrådt.


