
Fakta. Eksempler på vold og trusler mod HK’ere og andre ansatte i 
kommuner og regioner 2009 – 2015 

Den 21. september 2015 truede en 33-årig borger en kvindelig ansat på jobcentret i 

Frederikssund med ordene: ’Jeg skærer halsen over på dig’ 

Den 18. marts 2015 slog og sparkede en 22-årig kvinde en sagsbehandler på jobcentret i 

Kolding. Sagsbehandleren kom ikke alvorligt til skade. 

Den 7. januar 2015 lukkede flere bygninger i Lolland Kommune ned, efter at kommunen 

modtog dødstrusler via en mail. 

Den 29. august 2014 skete et nyt økseoverfald på Helsingør Kommunes Borgerservice, hvor en 

mand angreb en glasdør ind til et lokale, hvor både borgere og medarbejdere var til stede 

Den 19. december 2013 overfaldt en 49-årig mand to ansatte med en kæde i Kalundborg 

Kommune. Det skete i kommunens Borgerservice. De to ansatte slap fra overfaldet med 

mindre læsioner på armene 

Den 10.november 2013 indtelefonerede en kvinde tre gange med korte mellemrum en 

bombetrussel mod rådhuset og jobcentret i Lejre Kommune 

I juni 2013 gik en 40-årig kvinde amok mod to ansatte i Holbæk Kommunes Borgerservice. 

Kvinden råbte efter de to medarbejdere, kradsede dem, hev den ene i trøjen og smed den 

andens briller på gulvet  

I marts 2012 gik en (sindssyg) mand amok med en kniv på Odense Universitetshospital. Flere 

blandt hospitalspersonalet var i livsfare 

I begyndelsen af marts 2012 overfaldt en borger to HK’ere med en økse på Jobcentret i 

Helsingør 

Den 15. marts 2012 mødte en mand op på det kommunale jobcenter på Tolderlundsvej i 

Odense med en dunk benzin i den ene hånd og en lighter i den anden. Manden ville brænde 

jobcentret af. Situationen var dybt alvorlig, og formentlig var det kun, fordi manden måtte 

fumle med dunkens børnesikring, at vagten nåede at overmande ham, inden han fik hældt 

benzinen ud i jobcentret. 

I februar 2012 truede en 45-årig mand med at skyde ansatte og arbejdsløse på Jobcenter 

Slagelses afdeling på Østre Skole. Manden er nu sigtet af politiet for truslerne, som heldigvis 

ikke blev ført ud i livet. 

I januar 2012 blev der affyret syv skud fra en bil mod et hus i Svendborg – i huset bor en 

ansat i Nordfyens Kommune, der har til opgave at afsløre sociale bedragere. Det er første 

gang, at HK oplever, at en medarbejder har været i fare i sit eget hjem. 

http://www.hk.dk/Aktuelt/Nyheder/2012/01/27/Syv-skud-mod-kontrolmedarbejders-hjem 

I januar 2012 stod to ansatte på Mariagerfjord Jobcenter ansigt til ansigt med en voldsom 

klient, der fremsatte trusler om vold overfor de ansatte. Vagterne måtte tilkaldes for at stoppe 

http://www.hk.dk/Aktuelt/Nyheder/2012/01/27/Syv-skud-mod-kontrolmedarbejders-hjem


klienten, og episoden blev meldt til politiet. Heldigvis blev manden stoppet, inden han fik gjort 

alvor af truslerne. 

I juni 2011 måtte et jobcenter i Aabenraa evakueres på grund af en bombetrussel. 

I januar 2010 blev en 56-årig sagsbehandler på jobcentret i Holstebro stukket ihjel af en 28-

årige somalisk mand. Episoden skete på parkeringspladsen uden for jobcentret klokken otte 

om morgenen, hvor manden ventede på, at sagsbehandleren skulle møde. 

I februar 2010 blev en sagsbehandler på Fyn overfaldet, slået og trukket rundt ved håret af en 

voldelig klient. 

Senere i 2010 blev en 29-årig mand fra Søllested dømt en ubetinget fængselsstraf for trusler 

mod en jobcenter-medarbejder på Lolland. 

I juni 2010 truede en 26-årig mand med at skyde de ansatte på Glostrup Rådhus. Politiet 

anholdt senere manden, men fandt ingen skydevåben. 

I juli 2010 blev en 39-årig ansat på Jobcenter Roskilde overfaldet og slået i hovedet af en 

klient, som tilsyneladende mente, at han fik for få penge udbetalt. Efter at have slået den 

ansatte, forsvandt voldsmanden fra stedet. 

I maj 2009 fik en 55-årig HK’er fra Aalborg Kommune tilkendt en erstatning på en million 

kroner fordi uberettiget fyring efter en arbejdsskade, som hun havde pådraget sig efter en 

voldsepisode. En psykotisk klient på stoffer kom springende ind i det kommunale 

integrationscenter, hvor socialformidleren havde kontor. Her truede klienten hende over flere 

omgange – både fysisk og i telefonen – med det resultat, at socialformidleren måtte 

sygemelde sig med svære angstsymptomer. 
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