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Ansatte på jobcentrene bliver truet og hængt ud på nettet 

Flere medier sætter i øjeblikket ganske berettiget arbejdsvilkårene for de ansatte på 

landets jobcentre under lup. Udgangspunktet er en omfattende undersøgelse fra HK 

Kommunal, der viser, at alt for mange sagsbehandlere er udsat for trusler og intimide-

ringer, ligesom ikke færre end hver tredje oplever at blive eksponeret negativt på de 

sociale medier. 

HK Kommunal har en klar oplevelse af, at der generelt gøres en stor indsats i kommu-

nerne, og at man i høj grad vægter de ansattes sikkerhed, hvilket vi sætter pris på. 

Men vi ved også, at der er en velbegrundet utryghed hos mange af de ansat te. 

Derfor er vi ikke i tvivl om, at kommunerne i samarbejde med medarbejderne bør 

sætte fornyet fokus på sikkerheden og trivslen for især de ansatte i beskæftigelsesind-

satsen, der har myndighedsudøvelse og borgerkontakter.  

HK Kommunal anbefaler derfor,  

 At arbejdspladsen har en strategi og procedure – et opdateret beredskab - til at fo-

rebygge og håndtere vold, trusler og udhængning på de sociale medier 

 At beredskabsplanen er kendt og øvet af medarbejderne 

 At trusler anmeldes til politiet 

 At lederne stiller sig imellem borgeren og den ansatte 

 At den politiske og administrative ledelse indbyder borgere, bisiddere og partsre-
præsentanter til et årligt møde om rammerne for beskæftigelsesindsatsen 

 At de ansatte i pressede og truende situationer altid kan hente supervision og bli-
ver tilbudt en drøftelse med tillidsrepræsentanten og ledelsen   

 

HK Kommunal henleder også opmærksomheden på, at der ved overenskomsten i 

2008 blev aftalt, at alle kommuner skal have retningslinjer for, hvordan man identifice-

rer, forebygger og håndterer arbejdsbetinget vold og chikane. Retningslinjerne bør lø-

bende efterses i et tæt samarbejde med de tillidsvalgte medarbejderrepræsentanter 

og MED-udvalget.   
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Arbejdstilsynet, www.at.dk, samt BFA Velfærd og Offentlig Administration, www.ar-

bejdsmiljoweb.dk, har gode vejledninger til, hvordan man på en effektiv måde håndte-

rer trusler og egentlig vold.  

Til sidst kan vi oplyse, at der via SPARK kan søges om bistand til håndtering af vold 

på arbejdspladsen - www.vpt.dk/spark.    

I er mere end velkomne til at kontakte den relevante HK-afdeling eller arbejdsmiljø-

konsulent i HK Kommunal Karen Brøndsholm - karen.broendsholm@hk.dk eller tele-

fon 3330 4367 - hvis I har spørgsmål, ønsker vejledning eller har brug for en uformel 

drøftelse af arbejdsvilkårene på jobcentrene.  

 

Venlig hilsen 

HK Kommunal 

 

 

Mads Samsing                     / Karen Brøndsholm   

Næstformand   arbejdsmiljøkonsulent 
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