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Kompetenceudvalget 

Oplæg om tavshedspligt 6. marts 2018 
 

Stikord fra oplæg og debat ved advokat Jonna Hjeds (obligatorisk kursus for frivillige) 

1. Reglerne om tavshedspligt er reguleret i forvaltningslovens §27, som gælder hele den offentlige 

forvaltning. KKC modtager offentlig støtte og er som følge heraf underlagt denne lov. 

 

2. Reglerne er også sanktioneret i straffeloven. Bevidst overtrædelse af loven kan medføre op til 6 

måneder fængsel. 

 

3. Dog har man pligt til at bryde tavshedspligten, hvis det tjener ”et højere formål” end at beskytte 

den enkeltes oplysninger, f.eks. at afværge en forbrydelse.  

 

4. Ved overgreb på børn er man forpligtet til at foretage indberetning. Det skal ske til KKC’s ledelse, 

som herefter retter henvendelse til kommunen.  

 

5. Overtrædelse af KKC’s regler for tavshedspligt kan medføre bortvisning. 

 

6. Alle ansatte og frivillige ved KKC skal skrive under på centrets erklæring om tavshedspligt.  

 

7. Tavshedserklæringen bør gennemses med henblik på en eventuel revidering, og det er ledelsens 

ansvar at sikre, at alle har skrevet under. 

 

8. Tavshedspligten omfatter enkeltpersoners private forhold, eksempelvis økonomi, seksualitet og 

religion. 

 

9. Reglerne om tavshedspligt inden for det offentlige gælder alle oplysninger alle steder og forældes 

aldrig. 

 

10. Eksempler på, hvor man uforvarende kan komme til at bryde sin tavshedspligt:  

• Samtale på offentlige steder som restauranter, bussen, toget 

• Snak i mobiltelefon eller åbne oplysninger på ens pc 

• Fotos af beboere på centret ved udflugter o.l. – må kun vises internt på centret  

• Ved at hilse først på tidligere eller nuværende beboere, som man møder uden for centret, 

f.eks. i supermarkedet, på en café eller hos lægen.  

 

11. Tavshedspligten betragtes som overholdt, hvis oplysninger drøftes af relevante personer internt på 

centret. Det er således ikke imod reglerne at drøfte en beboers personlige forhold, hvis det tjener 

et relevant formål.  

 

 


