Ansat i HTK
Nogle love, du skal kende

Kære medarbejder
Som kommunalt ansat varetager du opgaver, hvor du kommer meget tæt på kommunens
borgere og deres personlige situation. Det kan for eksempel dreje sig om deres økonomi,
helbred og sociale situation.
Tilsvarende kan du sidde i funktioner, hvor du kommer tæt på virksomheders forhold –
forhold, som for eksempel kan være vigtige i deres konkurrencesituation. Eller du kan
sidde i funktioner, hvor du skal varetage kommunens interesser som virksomhed.
Det stiller store krav til din måde at håndtere følsomme og private oplysninger på – uanset om du arbejder på en skole, daginstitution, plejecenter, administrationen eller andre
arbejdspladser i kommunen.

3

Borgere og virksomheder skal kunne have tillid til, at oplysninger om dem behandles
ordentligt. De skal også kunne have tillid til, at de afgørelser, du træffer i dit arbejde som
kommunalt ansat, er saglige og velbegrundede.
Derfor har Folketinget vedtaget en række love, som beskriver, hvordan vi som offentligt
ansatte håndterer oplysninger om borgere og virksomheder, hvordan vi træffer afgørelser,
hvordan vi sikrer aktindsigt og mange andre ting.
Vi præsenterer kort disse love i denne pjece – så har du et overblik. Benyt dig også af
kommunens kurser og husk altid ved tvivlstilfælde at involvere din leder. Kommunens
Juridiske Afdeling i Byrådscentret kan også kontaktes.
God arbejdslyst!
Direktionen
December 2009
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God forvaltningsskik
God forvaltningsskik er et begreb, der
anvendes i det offentlige. I Høje-Taastrup
Kommune har vi sat handling bag begrebet med en række konkrete servicemål for
vores kontakt med borgerne.

5

Servicemålene fortæller helt præcist, hvad
borgerne kan forvente, når de henvender
sig til kommunen – uanset om de ringer,
skriver eller møder personligt op. Målene
er meldt ud til borgerne og viser, at
Høje-Taastrup Kommune ønsker et højt
serviceniveau og kvalitet i arbejdet. Vi vil
kort sagt give den bedst mulige service til
vores borgere. Se pjecen ”Servicemål for
borgerkontakt” på www.htk.dk.
At udøve god forvaltningsskik betyder
bl.a., at du:
o
 ptræder imødekommende og sagligt
overfor alle parter i en sag.
s
 ikrer en hurtig og effektiv sagsbehandling.
t ilrettelægger sagen, så der ikke kan
opstå tvivl om, hvor langt kommunen er
kommet i behandlingen af sagen.
o
 rienterer borgeren, hvis sagen trækker ud.
s
 kriver til sagens parter i et sprog, der er
venligt og let at forstå.
journaliserer dokumenter og e-mails i
en sag, så sagsgangen bliver effektiv og
til at dokumentere.
Bemærk, at disse regler også gælder
skoler, institutioner m.v.

Du skal kende
Forvaltningsloven
At udøve god forvaltningsskik som offentligt ansat betyder også, at du skal efterleve Forvaltningsloven. Forvaltningsloven
afspejler i bund og grund, at vi skal opføre
os ordentligt og hensynsfuldt.
På særlige områder kan der desuden være
specielle love og regler, som du også skal
kende. Det kan f.eks. være Planloven eller
Serviceloven. Meget af det, vi arbejder
med i kommunen, er nemlig reguleret og
hviler på et specielt lovgrundlag.
Hvis kommunen ikke efterlever reglerne,
kan det bl.a. medføre, at klagemyndigheden eller domstolene når frem til, at afgørelsen er ugyldig. Det kan få konsekvenser
for både borgerne og kommunen.
Forvaltningsloven, der er helt grundlæggende, handler om:
H
 abilitet. Du skal være upartisk i din
sagsbehandling og altid træffe beslutninger og afgørelser ud fra saglige hensyn.
T
 avshedspligt. Du har tavshedspligt, når
en oplysning er fortrolig.
P
 artens aktindsigt. Du skal vide, at parterne i en sag har ret til aktindsigt, dvs.
ret til at se eller få kopi af sagens dokumenter. Det gælder dog ikke interne
dokumenter medmindre de indeholder
faktiske oplysninger, der ikke fremgår af
andre dokumenter.

P
 artshøring. Du skal give parterne i en
sag lejlighed til at udtale sig, før afgørelsen træffes.
Begrundelse.

Du skal begrunde en
afgørelse.
V
 ejledningspligt. Du har pligt til at vejlede borgeren i dennes sag og sikre, at
borgeren får den hjælp, der er berettiget. Du har også pligt til at henvise
borgeren til en anden myndighed, hvis
der er brug for det.
R
 epræsentation. Du skal vide, at parterne i en sag kan lade sig repræsentere
eller bistå af andre.
K
 lagevejledning. Hvis parterne kan klage
over en afgørelse til en anden myndighed, skal du sørge for, at de får en
klagevejledning.

Du skal kende
Offentlighedsloven
Offentlighedsloven er en anden af de
grundlæggende love, der gælder, når du
arbejder i kommunen.
Denne lov siger, at enhver kan forlange
at se de dokumenter, der er sendt til eller oprettet af Høje-Taastrup Kommune i
forbindelse med en sagsbehandling. Det
gælder dog som hovedregel ikke interne
dokumenter og dokumenter, der indeholder personfølsomme oplysninger, dvs.
oplysninger om andres personlige forhold
f.eks. race, politisk tilhørsforhold, helbredsforhold, religiøse forhold osv.
Offentlighedsloven adskiller sig altså fra
Forvaltningsloven, idet den handler om
enhvers ret til aktindsigt. Forvaltningsloven handler derimod om parternes – altså
de involveredes – ret til aktindsigt. Efter
forvaltningsloven har parterne i en sag
som udgangspunkt ret til at se samtlige
oplysninger om egen sag.
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Du skal kende
Persondataloven
Persondataloven regulerer al videregivelse
af personfølsomme oplysninger. Det gælder følsomme oplysninger om race, politisk
tilhørsforhold, helbredsforhold, religiøse
forhold osv.
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I de allerfleste tilfælde gælder, at du ikke
må udlevere personfølsomme oplysninger,
uden der er givet samtykke fra borgeren.
Det gælder udlevering af oplysningerne til
andre myndigheder som politi eller andre
kommuner. Det gælder også i forhold til
andre enheder eller institutioner i kommunen.
Der er dog en række undtagelser herfra – ved tvivl kan du kontakte Juridisk Afdeling i Byrådscentret.

Du skal kende
Retssikkerhedsloven
Denne lov siger bl.a., at borgeren skal
have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunen skal
derfor tilrettelægge behandlingen af sagen
på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed.

Retsinformation.dk
På hjemmesiden www.Retsinformation.dk
kan du se Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Persondataloven og Retssikkerhedsloven i deres fulde længde.

Du må ikke
modtage gaver
Som offentligt ansat er det vigtigt, at der
aldrig må opstå tvivl om, at din opgaveløsning sker på et objektivt og fagligt
grundlag.
Du har derfor ikke lov til at modtage gaver
af nogen slags fra borgerne eller andre
parter – herunder pengegaver, begunstigelser og arv. En mindre erkendtlighed
som en buket blomster, chokolade eller
lignende er dog acceptabelt. Nærmeste
leder skal dog orienteres. Læs mere i
kommunens personalepolitik på intranettet
HTKalle.
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