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Kære Tim Buhr Larsen
Du har rejst følgende to spørgsmål i Byrådets spørgetid:
1.
Spørgsmål om kommunen har notatpligt ved samtaler med kommunen –
både telefoniske og ved møder.
2.
Spørgsmål til overgangen fra barn til voksen. Er det lovligt når
voksenteamet tager over fra børneteamet og sletter alle oplysninger.
Jeg skal hermed på forvaltningens vegne besvare dine spørgsmål:
Ad1.
Spørger bruger ordet referat i spørgetiden. Spørger er tidligere af
Socialcenteret blevet oplyst om, at vi har notatpligt. Vi må antage, at
spørger med ordet referat spørger til, om medarbejderne er pligtige til at
notere ned ved møder eller telefonsamtaler.
Medarbejdere i Faxe kommune er omfattet af reglerne om notatpligt. Det
betyder, at medarbejderne har pligt til at notere mundtlige oplysninger i
en sag, hvis disse har betydning for den afgørelse, der efterfølgende skal
træffes, eller hvis oplysningerne i øvrigt er væsentlige. Det er uden
betydning for notatpligten, om der rent faktisk træffes en afgørelse, eller
om sagen henlægges, uden at der er truffet en afgørelse.
Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at
sikre borgernes retssikkerhed.
Det første hensyn er af ordensmæssig karakter og betyder, at kommunen
gennem sine journalnotater har overblik over en sag og kan dokumentere
alle oplysninger og ekspeditioner. Journalen skaber klarhed over sagens
faktiske omstændigheder. Det betyder, at kommunen gennem sine
journalnotater har et tilgængeligt overblik over sagen, så for eksempel en
ny sagsbehandler kan overtage sagen uden at skulle starte forfra.
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Det andet hensyn er borgerens ret til aktindsigt og partshøring. Borgeren
kan ikke håndhæve sin ret til at se alle oplysninger, hvis de ikke er noteret
på sagen. Hvis oplysninger ikke fremgår af sagen, har borgeren ikke
mulighed for at få indblik i, hvordan kommunen ser sagen.
Det tredje hensyn er andre myndigheder og personers adgang til at føre
kontrol med, at sagen er behandlet korrekt. Eksempler kan være
Ankenævn og Ankestyrelsen, der har brug for alle oplysninger for at kunne
tage stilling til en klage.
Reglerne om notatpligt fremgår af offentlighedslovens § 6, som lyder:
I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed,
skal en myndighed, der mundtligt modtager oplysninger vedrørende en
sags faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse,
eller som på anden måde er bekendt med sådanne oplysninger, gøre
notat om indholdet af oplysningerne. Det gælder dog ikke, såfremt
oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.
Ad 2.
Socialcenteret er organiseret således, at team Psykiatri og Handicap
varetager aldersgruppen fra 0 år til død. Medarbejderne i teamet arbejder
dels med børn og unge under 18 år og voksne over 18. Denne organisering
trådte i kraft i foråret 2019 for at skabe en bedre overgang fra barn til
voksen. Når en ung fylder 16 år indgås et samarbejde mellem børn og
unge sagsbehandleren og voksensagsbehandleren i forhold til, hvad der
skal ske, når den unge fylder 18 år. Dette sker efter aftale med forældrene
og den unge selv, hvis den unge er i stand til at kunne kommunikere
omkring fremtidig situation. Der indgås således et makkerskab for netop at
have både børn/unge perspektivet og voksenperspektivet i forhold til
handleplanen.
Oplysningerne i forhold til børn og unge slettes ikke. De journaliseres
løbende i børn og ungesagen. Når den unge fylder 18 år omfattes den
unge af en anden lovgivning, men beslutningerne omkring den unges
voksenliv baseres på oplysningerne fra børn og ungesagen.
Såvel spørgsmål som svar kommer til at fremgå af kommunens hjemmeside:
https://www.faxekommune.dk/politik/byraad-udvalg/byraadet-201821/byraadets-spoergetid.

Med venlig hilsen
Henriette Sofie Larsen
Teamleder
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