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1.

Anmodning fra Tilsynsrådet om udtalelse i forbindelse med klage over
opsigelse af plejefamilie
SAG NR.: 100010399
jyfr
Indledning
Socialpædagogernes Landsforbund klagede til Tilsynsrådet i Frederiksborg Amt den 11.11.2002 på
vegne af deres medlemmer over Slangerup Kommunes afskedigelse af en plejefamilie.
Socialpædagogernes Landsforbund anfører, at Slangerup Kommune har gjort sig skyldig i
magtfordrejning og at kommunen har truffet afgørelsen på et mangelfuldt og usagligt grundlag.
Sagsfremstilling
Socialpædagogernes Landsforbund anfører i klagen den 11.11.2002, at sagen ikke har været
tilstrækkelig oplyst da
1) Der ikke forelå tilsagn fra forældremyndighedsindehaveren til flytning af børnene, hvorfor
beslutning kun kan træffes under henvisning til servicelovens § 55 af Børn og Unge-udvalget,
og en sådan beslutning forelå ikke.
2) Der fandt ikke en samtale sted med børnene i forbindelse med afgørelsen, som krævet i
servicelovens § 58
3) Slangerup kommune har alene inddraget oplysninger og holdninger, som har været til gunst for
kommunen.
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Tils\nsrådet anmoder på den baggrund om en udtalelse senest den 1.2. 2003, (tidsfristen senere
udsat til 1.3.2003). Tilsynsrådet anmoder Byrådet om at afgive udtalelse i et møde. Tilsynsrådet
sender først selve klagen med bilag 19.12.2002.
Forvaltningens kommentarer til klagen er følgende:
1) Forvaltningen besluttede at opsige plejeforældrene,

2)

3)

Forvaltningen har oplyst forældremyndighedsindehaveren om, at forældremyndighedsindehaveren
kan afgøre, hvor børnene kan sættes i pleje, men at forældremyndighedsindehaveren ingen
indflydelse har på ansættelsesforholdet mellem Slangerup Kommune og de to plejeforældre.
Hvis Slangerup Kommune vurderer, at vilkårene for kontrakten ikke er opfyldt, kan kontrakten
opsiges uden forældremyndighedsindehaverens accept.
anbringelse af børnene. Anbringelsen er desuden anbefalet af chefpsykolog Hans Raunsø.
Sagens akter, der indeholder personfølsomme oplysninger, vil være tilgængelige for
Borgerserviceudvalget.
Tilsynsrådet har anmodet Byrådet om at afgive en udtalelse.
Et byråd kan ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område Lov nr. 453 af
10. juni 1997 ikke træffe beslutninger om sager om hjælp til enkeltpersoner.
I bemærkninger til loven står:
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” Der skal været et eller flere udvalg til at træffe beslutning eller afgørelse i konkrete personsager,
fordi disse sager typisk indeholder fortrolige oplysninger, som ikke egner sig til et større forum.
Udvalgene, der behandler personsager, er ikke selvstændige forvaltningsmyndigheder i relation til
forvaltningslovens § 28. Udvalgene og den tilhørende forvaltning er en del af den kommunale
forvaltning. En ansøger er derfor med hensyn til de fortrolige oplysninger i vedkommende sag
beskyttet af tavshedspligtregleme i forvaltningslovens § 27 og straffeloven, ligesom en
sagsbehandler ikke må skaffe sig flere oplysninger end nødvendigt for sagsbehandlingen efter
forvaltningslovens § 32.
Bestemmelsen er ikke til hinder for at kommunalbestyrelsen eller udvalget delegerer kompetencen
til at træffe afgørelse direkte til forvaltningen.”
Kommunaldirektøren sender den 27.11.2002 en mail til Tilsynsrådet og beder dem tilkendegive, om
det efter Tilsynsrådets opfattelse er ulovligt at inddrage byrådet i en sag om hjælp til enkeltpersoner.
Det er Tilsynsrådets opfattelse at klagesagen ikke omhandler hjælp til enkeltpersoner, men rent
forvaltningsretslige aspekter i en afskedigelsessag. Tilsynsrådet mener på den baggrund, at byrådet
godt kan afgive udtalelse i sagen.
Forvaltningen kan ikke umiddelbart tilslutte sig Tilsynsrådets opfattelse.
Vurdering
Indstilling

Tidligere indstilling/beslutning
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Mødet slut kl.:
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