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1. Personalepolitisk Retningslinje for identificering, håndtering og 

forebyggelse af vold og trusler om vold i Slagelse Kommune 
 

1.1 Baggrund 

Denne retningslinje er udarbejdet i henhold til personalepolitikken i Slagelse Kommune. 

 

Hvad står der i personalepolitikken om vold? 

Vold 

Vi accepter ikke vold på arbejdspladsen og derfor er vi aktive omkring forebyggelse af vold. 

 

Vi tager ansvar for medarbejdere, som udsættes for vold.    

 

Hvad gør vi? 

Vi tilbyder medarbejderne akut krisehjælp og mulighed for at bearbejde voldelige episoder 

og iværksætter forholdsregler over for den voldelige person. 

Vi har lokale retningslinjer for identifikation, forebyggelse og håndtering af vold på arbejds-

pladsen 

 

Personalepolitikken er baseret på MED-aftalens § 6, stk. 4, bilag 7, der refererer til ”Aftale 

om trivsel og Sundhed på arbejdspladserne” indgået mellem Kommunernes Landsforening 

og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte samt Sundhedskartellet. 

 

Hvad står der i ”Aftale om trivsel og Sundhed på arbejdspladserne” om vold? 

 at Hovedudvalget skal sikre at der i kommunen udarbejdes retningslinjer for arbejds-

pladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknyt-

ning til forekomsten af vold i tilknytning til udførelsen af arbejdet. 

 Afhængig af beslutning i Hovedudvalget skal der aftales lokale retningslinjer for at identi-

ficere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold i tilknytning 

til udførelsen af arbejdet. 

 

1.2 Udgangspunkt 

Denne retningslinje tager udgangspunkt i en holdning om  

 at retningslinjer bliver mest nærværende, hvis de baseres på lokale drøftelser blandt de 

ledere og medarbejdere, der oplever risikoen for vold og trusler om vold i dagligdagen 

 at der er klare rammer og tilgængelige værktøjer for drøftelsen og udarbejdelsen af de 

lokale retningslinjer 

 

1.3 Definition af vold  

Vold er udtryk for uacceptabel adfærd fra en eller flere personer og kan antage mange for-

skellige former, hvoraf nogle er lettere at udpege end andre. 

 

Vold, herunder fysisk og psykisk vold, finder sted når en eller flere medarbejdere eller ledere 

angribes i arbejdsrelaterede sammenhænge. 

 

Vold kan udøves af en eller flere personer med det formål eller den virkning at krænke en 

medarbejders værdighed, hvilket påvirker vedkommendes helbred og/eller skaber dårligt 

arbejdsmiljø. 

 

Ofrets oplevelse af handlingen er afgørende. En handling kan derfor godt være vold, selvom 

den, der krænker, ikke har haft et bevidst ønske om at krænke. 
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Denne definition stammer fra den europæiske aftale om vold og chikane. I forbindelse med 

udarbejdelse af lokale retningslinjer præciseres og konkretiseres eksempler på vold og trus-

ler om vold på den enkelte arbejdsplads. 

 

1.4 Hovedudvalgets opgaver 

Hovedudvalget er ansvarligt for at 

 Udarbejde personalepolitiske retningslinjer (denne) 

 Gennemføre regelmæssig opfølgning på den samlede indsats i kommunen for at forebyg-

ge vold og trusler om vold. 

 

1.5 Sektorudvalgets opgaver 

Sektorudvalget er ansvarligt for at 

 Gennemføre regelmæssige drøftelser af udvikling i episoder med vold og trusler om vold 

på arbejdspladserne og efterfølgende  

 Vurdere om der er behov for iværksættelse af indsatser for at forebygge vold og trusler 

om vold 

 Iværksætte og evaluere indsatser 

 

Obs: For de virksomheder under økonomi og udvikling, der ikke er omfattet af et sektorud-

valg, har Koordinationsudvalget for Udvikling eller Koordinationsudvalget for Økonomi de 

opgaver der er beskrevet for sektorudvalg. 

 

1.6 Opgaver for personalemøde med MED-status/lokal-udvalg med MED-

status/koordinationsudvalg 

Virksomhedslederen er ansvarlig for at 

 Der gennemføres en drøftelse af vold og trusler om vold i det relevante MED-udvalg på 

virksomheden – dette vil afhænge af den konkrete organisering af den lokale MED-

organisation 

 Udarbejde lokale retningslinjer for identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og 

trusler om vold 

 Give tilbagemeldinger til sektorudvalg/Hovedudvalg når om status for arbejdet  

 Gennemføre indsatser der iværksættes af sektorudvalg eller lokalt med henblik på at 

forebygge vold og trusler om vold 

 

1.7 Støtteværktøjer 

HR/Personalecentret udarbejder følgende støtteværktøjer til virksomheder og sektorudvalg: 

 Procesvejledning til lokale drøftelser  

 Skabelon til lokale retningslinjer for identifikation, forebyggelse og håndtering af vold på 

arbejdspladsen 

 Værktøjskasse til virksomhedens og sektorudvalgets arbejde med forebyggelse af vold 

og trusler 

 

1.8 Godkendelse/opsigelse 

Denne retningslinje er godkendt af Hovedudvalget den 3. marts 2010. 

 

Retningslinjen er gældende indtil der er opnået enighed om ændringer. 


