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1. Generelt 

1.1 Baggrund og formål 
Greve Kommune har siden 2013 haft et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager 

om overgreb mod børn og unge. Beredskabet er senest tilpasset den 4. april 2019. Derudover har Greve 

Kommune en handleguide for fagprofessionelle. Både beredskabsplanen og handleguide.dk beskriver plig-

ter og indsatser i forhold til børn og unge, der udsættes for vold eller overgreb. Disse pligter og indsatser er 

ikke nærmere beskrevet i denne vejledning. 

Denne vejledning tager alene sigte på behandlingen af personalesager i situationer, hvor det er en ansat i 

kommunen, der er mistænkt for at have udøvet vold eller overgreb mod børn eller unge i kommunen. 

Hvis en medarbejder mistænkes for et vold eller overgreb vil sagen blive behandlet efter reglerne om disci-

plinærsager. Det er de samme regler, der gælder for alle sager hvori der er en mistanke om, at der kan 

være begået en tjenesteforseelse. Disse regler fremgår i afsnittet nedenfor om ”Generelt om disciplinærsa-

ger mod medarbejdere”. 

Baggrunden for denne vejledning er, at håndteringen af lige netop sager om mulige overgreb og vold er 

ekstra vanskelige, da der er mange parter at tage hensyn til. Der har fra medarbejdersiden i Greve Kommu-

nes HovedMED derfor været fremsat ønske om, at der bliver udarbejdet en særlig vejledning på dette om-

råde. 

Formålet med vejledningen er at sikre, at alle ansatte i kommunen kender rammerne for håndtering af sa-

ger, hvor der opstår mistanke om, at en ansat i kommunen har begået overgreb eller udøvet vold mod børn 

og unge, og at der tages hånd om kommunens ansatte i sådanne sager. 

1.2 Generelt om disciplinærsager mod medarbejdere 
Hvis der opstår viden eller mistanke om, at en medarbejder har begået en tjenesteforseelse vil arbejdsgiver 

være forpligtet til at behandle sagen under iagttagelse af de forvaltningsretlige regler og grundsætninger. 

Dette skal ske for at sikre, at afgørelser træffes på et oplyst og sagligt grundlag baseret på et individuelt 

skøn og ud fra en proportionalitetsafvejning. Udover de forvaltningsretlige regler gælder også overenskom-

sternes forskellige regler omkring opsigelser. 

Alle personalesager, der drejer sig om en mulig tjenesteforseelse, er således underlagt samme formelle 

sagsbehandlingsregler. 

Begrebet tjenesteforseelser stammer fra tjenestemandsretten og defineres ved at en medarbejder: 

 ikke samvittighedsfuldt overholder de regler, der gælder for stillingen, eller 

 ikke - såvel i som uden for tjenesten - viser sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver 

(decorum). 

I sager om mulige tjenesteforseelser vil arbejdsgiveren være forpligtet til at undersøge sagen. Undersøgel-

serne skal foretages under iagttagelse af notatpligten og reglerne om tavshedspligt. 

Dernæst skal den medarbejder, som mistanken retter sig mod, indkaldes til en tjenstlig samtale med ret til 

bisidder og oplysning om, at den pågældende ikke er forpligtet til at inkriminere sig selv (hvis der er tale om 

en mulig straffelovsovertrædelse). Der skal skrives referat fra samtalerne, som skal underskrives af delta-

gerne. 

https://www.greve.dk/media/28079/beredskabsplan-040419.pdf
https://www.handleguide.dk/
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Hvis der er mistanke om, at der er begået en straffelovsovertrædelse vil arbejdsgiveren i de fleste tilfælde 

være forpligtet til at foretage politianmeldelse. 

De ansættelsesretlige konsekvenser af en sag vil herefter bero på en konkret og individuel vurdering af de 

foreliggende oplysninger. Ansættelsesretlige konsekvenser kan være advarsel, forflyttelse, afsked eller 

bortvisning. 

1.3 Målgruppe 
Denne vejledning retter sig til alle ansatte i Greve Kommune, men særligt ansatte, der i deres arbejde har 

kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og medarbejdere i specialtilbud/special-

klub, Sundhedsplejen, Familierådgivning, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Familiecenter, Tandple-

jen, Udviklingscenter Greve, Daginstitutioner, Dagplejen, Skoler, Klubber og Teknisk service. 

 

2. Ved mistanke eller viden i forhold til en ansat 
2.1 Hvad skal du gøre som medarbejder, hvis du fra et barn, forældre eller andre modtager 

oplysninger om, at vold eller overgreb muligvis har fundet sted? 

 Noter hændelserne eller oplysninger du modtager fra forældre, barnet eller andre 

 Hvis barnet selv henvender sig til dig skal du vise omsorg for barnet og lytte. Du må ikke spørge ind 

til detaljer eller stille uddybende spørgsmål, da det kan besværliggøre en eventuel efterfølgende 

afhøringsproces ved politiet  

 Som fagperson og offentligt ansat har du en særlig underretningspligt, der går forud for din tavs-

hedspligt. Hvis du har et arbejde, hvor du er i tæt kontakt med børn og unge, er du særlig forpligtet 

til at underrette kommunen om din eventuelle bekymring for et barn eller en ung. Du kan læse 

mere om din underretningspligt på handleguide.dk 

 Kontakt omgående din leder, hvis du får viden om et overgreb begået af en anden ansat. Du må 

ikke agere på egen hånd. Din leder har ansvar for at gå videre med sagen og underrette centerle-

delsen, nærmeste leder og HR 

 Det er vigtigt at præcisere, at du alene skal tale med din leder om din viden eller mistanke, og ikke 

drøfter mistanken med dine kolleger eller andre personer 

 Din leder vil eventuelt bede dig lave en skriftlig redegørelse af hændelsen ligesom din leder vil 

skrive et notat om samtalen med dig 

 Hvis din viden er rettet mod din leder, skal du kontakte din leders overordnede leder/direktør i 

Greve Kommune. Det er herefter denne, der har ansvaret for at gå videre med sagen 

 

2.2 Hvad skal du gøre som kollega, hvis du hører, at en anden kollega er blevet mistænkt for 

vold eller overgreb? 
Hvis en kollega er blevet mistænkt for vold eller overgreb og fortæller dig om det, eller du ad anden vej hø-

rer om det, så er det vigtigt, at du er meget påpasselig med at drøfte sagen med andre. Som medarbejder 

har du et ansvar for at medvirke til at undgå unødvendig rygtedannelse på arbejdspladsen til skade for den 

kollega, som det drejer sig om samt for at undgå, at der opstår unødvendig utryghed blandt medarbejdere 

og brugere på arbejdspladsen. 
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Det er også vigtigt, at du viser forståelse for, at ledelsen har på grund af tavshedspligten ikke mulighed for 

at udtale sig om en evt. personalesag til kollegerne. Ledelsen har derfor heller ikke mulighed for at udtale 

sig i forhold til evt. usand rygtedannelse. 

 

2.3. Hvad skal du gøre som leder? 

2.3.1 Dit ledelsesmæssige ansvar 
Det er som leder dit ansvar at sikre ordentlighed i behandlingen af sager, hvor en medarbejder mistænkes 

for vold eller overgreb mod et barn eller ung i Greve Kommune. Du vil i den forbindelse have flere kasketter 

på og skal både tage hånd om både barnet og dets forældre, den mistænkte medarbejder og den øvrige 

personalegruppe.  

Når du bliver opmærksom på en mulig sag om vold eller overgreb mod barn begået af en ansat er det vig-

tigt, at du omgående foretager orientering af din nærmeste leder, som herefter foretager orientering af 

centerchef og direktionen. Du skal også kontakte din personalekonsulent, som vil bistå dig med den ansæt-

telsesretlige håndtering af sagen. Hvis du modtager pressehenvendelser skal du derudover også altid tage 

kontakt til kommunikationsenheden på rådhuset. 

Du må ikke drøfte sagen med andre end de højest nødvendige på grund af tavshedspligten. Tavshedsplig-

ten fremgår både af straffelovens § 152, stk. 1 og forvaltningslovens § 27. 

2.3.2 Indsatser i forhold til barnet og dets forældre 
Får du konkret viden om vold eller seksuelt overgreb begået af en ansat, skal der sendes en underretning 

om barnet til boern@greve.dk ligesom du skal kontakte koordinationsgruppen på koordinationsgrup-

pen@greve.dk. Du kan læse mere herom i beredskabsplanen vedrørende seksuelt misbrug/vold mod børn 

samt på handleguide.dk.  

 

Efter aftale med centerchefen, skal du som leder informere det pågældende barns forældre (indehaverne 

af forældremyndigheden til barnet), hvis oplysningen om et evt. overgreb ikke kommer fra forældrene. 

Det er vigtigt at du tager notat fra samtalen med forældrene, da der kan fremkomme oplysninger, som vil 

indgå i sagen. 

2.3.3 Indsatser i forhold til den mistænkte medarbejder 
Greve Kommune har som arbejdsgiver en undersøgelsespligt i disse sager under iagttagelse af de forvalt-

ningsretlige regler.  

Du skal derfor sammen med din personalekonsulent koordinere undersøgelsesfasen og afholdelse af en 

tjenstlig samtale. Dette indebærer, at du skal afholde samtaler med relevante personer for at oplyse sagen, 

herunder fx vidner og barnets forældre. Der skal tages notat/referat fra samtalerne. 

Du skal overveje, om der er grundlag for at fritage den mistænkte medarbejder fra tjeneste fordi det er 

nødvendigt, at medarbejderen ikke er på arbejdspladsen, mens arbejdsgiveren undersøger forholdet. 

Du skal herefter sende en skriftlig indkaldelse til tjenstlig samtale, hvor du oplyser om tid og sted for samta-

len samt hvad samtalen skal handle om. Hvis muligt skal vedlægges et notat over hændelserne på baggrund 

af de fremkomne oplysninger. I indkaldelsen skal medarbejderen oplyses om, at han eller hun har mulighed 

for at medbringe en bisidder og at den relevante tillidsrepræsentant vil blive informeret om, at der finder 

en samtale sted, men ikke hvad den handler om.  

mailto:boern@greve.dk
mailto:koordinationsgruppen@greve.dk
mailto:koordinationsgruppen@greve.dk
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Ved samtalen skal du oplyse om hændelsesforløbet og lytte til din medarbejders bemærkninger og oplys-

ninger om hændelsesforløbet. Det er vigtigt, at du oplyser medarbejderen om, at han/hun ikke har pligt til 

at sige noget, der kan inkriminere ham selv. 

Hvis medarbejderen (fortsat) skal fritages for tjeneste skal du oplyse herom ved samtalen. 

Du skal tilbyde din medarbejder psykologhjælp/krisehjælp, hvis dette ikke allerede er sket tidligere. 

Ved samtalen skal du aftale med medarbejderen, hvad der kan meldes ud til kolleger, forældre, børn og 

lign. Kommunikationen skal være sandfærdig, men det er medarbejderen der bestemmer, om der må oply-

ses noget om sagen. Husk hensynet til tavshedspligten. 

Der skal tages referat fra samtalen jf. notatpligten, som du skal lade medarbejderen læse, således at der er 

enighed om, at referatet giver en retvisende gengivelse af samtalen. Referatet skal tilgå personalemappen. 

Efter samtalen skal du sammen med din personalekonsulent vurdere om der er behov for yderligere under-

søgelser eller hvad det næste skridt skal være. 

Hvis der foretages ansættelsesretlige skridt er det vigtigt, at du bevarer kontakten til medarbejderen, med-

mindre denne frabeder sig dette.  

Hvis medarbejderen skal genoptage arbejdet skal du holde en samtale med medarbejderen og den lokale 

tillidsrepræsentant eller en repræsentant fra den faglige organisation om, hvordan genoptagelsen iværk-

sættes og kommunikeres. 

2.3.4 Indsatser i forhold til kollegerne samt evt. øvrige børn og forældre 
Da der er tavshedspligt i personalesager kan du som leder ikke informere den øvrige personalegruppe eller 

øvrige børn eller forældre om sagen. Dette skyldes, at de ikke er parter i sagen og derfor ikke jf. forvalt-

ningsloven og straffeloven må få udleveret oplysningerne. 

For at undgå utryghed og unødig rygtedannelse kan du forsøge at aftale med den mistænkte medarbejder, 

hvad der kan meldes ud til kolleger og andre om sagen. Dette kan både ske under og efter sagens afslut-

ning. 

Du kan også melde ud til den øvrige personalegruppe, at du på grund af tavshedspligten ikke kan udtale dig 

om konkrete sager, men at medarbejderne kan henvende sig til dig, hvis de er påvirkede eller utrygge om-

kring eventuelle rygter. Du kan dog stadig ikke udtale dig om den konkrete sag. 

Der er mulighed for at tilbyde psykologhjælp til kollegaer via kommunens sundhedsordning eller debriefing 

til hele personalegruppen. Du kan forsikre dine medarbejdere om, at deres arbejde skal fortsætte som hid-

til. Det kan også være nødvendigt at foretage indsatser i forhold til personalet på den længere bane. 

 

2.4 Hvad sker der, hvis du som medarbejder bliver mistænkt for vold eller overgreb? 
Hvis der opstår mistanke om, at du har begået vold eller overgreb mod et barn eller ung i medfør af dit ar-

bejde i Greve Kommune vil du blive orienteret herom.  

Du vil som medarbejder blive indkaldt til en tjenstlig samtale. Den tjenstlige samtale er ikke en straf, men er 

en samtale der sikrer, at du bliver hørt og modtager beskyttelse. I forbindelse med indkaldelsen vil du blive 

orienteret om, at du har mulighed for at tage en bisidder - evt. din tillidsrepræsentant - med til samtalen. 
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Den relevante tillidsrepræsentant vil samtidig med indkaldelsen blive orienteret om, at der finder en sam-

tale sted, men ikke hvad samtalen drejer sig om. 

Ved den tjenstlige samtale vil du kunne give dine bemærkninger og din opfattelse af hændelsen/hændel-

serne. Du vil blive orienteret om, at du ikke har pligt til at oplyse noget, der vil kunne inkriminere dig selv.  

Du vil ved samtalen typisk blive fritaget fra tjeneste, såfremt dette ikke allerede er sket forud for den tjenst-

lige samtale. Fritagelsen sker, mens kommunen undersøger sagen og vil ikke påvirke din løn eller ansættel-

sesvilkår. 

Du vil blive tilbudt psykologbistand/krisehjælp via kommunens sundhedsordning. 

Du vil kunne bede om aktindsigt i din sag. Andre vil derimod ikke kunne få aktindsigt i din verserende perso-

nalesag uden dit samtykke. 

På baggrund af den tjenstlige samtale vil din leder og HR vurdere, om der skal foretages yderligere undersø-

gelser i sagen fra kommunes side. Det vil ligeledes blive vurderet, om der er grundlag for en politianmel-

delse af hele eller dele af forholdene. Din arbejdsgiver er forpligtet til at foretage politianmeldelse, hvis der 

er mistanke om, at der er begået en overtrædelse af straffeloven. En anmeldelse er ikke det samme som en 

vurdering af, at der er sket en straffelovsovertrædelse. Samtidig med en anmeldelse vil kommunen vur-

dere, om sagen bør få ansættelsesretlige konsekvenser. Det kan være fx en advarsel, omplacering, afskedi-

gelse eller i yderste omfang en bortvisning. 

Hvis din sag alene drejer sig om en mulig overtrædelse af straffeloven og er blevet politianmeldt af enten 

forældre eller kommunen, vil kommunen som udgangspunkt afvente politiets undersøgelse af sagen før der 

tages stilling til evt. ansættelsesretlige konsekvenser. 

Undtagelsen hertil er, hvis du har erkendt forholdet, eller forholdet eksempelvis pga. vidner eller videodo-

kumentation kan anses for bevist. I så fald vil kommunen kunne behandle sagen ansættelsesretligt før en 

evt. politiefterforskning er afsluttet. 

Hvis din sag både drejer sig om en mulig overtrædelse af straffeloven og andre forhold vil kommunen vur-

dere, om sagen allerede inden afslutning af politiets efterforskning giver anledning til ansættelsesmæssige 

konsekvenser/sanktioner. 

Det kan være tilfældet, hvis du udover det eventuelle strafbare forhold har handlet i strid med Decorum. 

Decorum indebærer, at en medarbejder, såvel i som uden for tjeneste, skal yde en passende adfærd, så 

medarbejderen kan varetage sin stilling på en hensigtsmæssig og tilfredsstillende måde.  

Efter afslutning af politiets efterforskning vil kommunen tage endelig stilling til den ansættelsesretlige 

håndtering af din sag, hvis ikke dette allerede er sket på et tidligere tidspunkt.  

Du vil af din leder blive orienteret om, hvad der nu skal ske. Hvis du skal genoptage dit arbejde vil der blive 

tage hånd om plan herfor. Du vil blive tilbudt psykologbistand via kommunens sundhedsordning og genop-

tagelsen, herunder kommunikationen til kolleger, forældre og børn vil blive aftalt mellem dig og din leder.   

 

Hvis din ledelse derimod vurderer, at sagen kan få ansættelsesretlige konsekvenser, så vil du blive partshørt 

herom forud for en afgørelse. 

 


