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Procedure: 

Advarsel / påtale ved overtrædelse af gældende lov og regler               

 

Formål: At sikre overholdelse af gældende lovgivning, primært arbejdsmiljøloven, 
samt opfølgning og fokus på overtrædelser i forbindelse med udførsel af 
virksomhedens opgaver. 
 

Definition: 
 
 
 

Overtrædelse defineres som: 
Ikke overholdt elementært arbejdsmiljø eller velkendt, almindeligt 
anvendt, arbejdsmiljøregel. 
(eksempelvis manglende synlighedstøj eller personligt værnemiddel, hvor 
dette er påkrævet etc.) 
 
Ikke overholdt velkendt almen lovgivning. 
(eksempelvis ikke overholdt gældende hastighedsbegrænsning ved kørsel 
i virksomhedens køretøjer etc.) 
 

Sådan gør vi (procedure): Ved observeret overtrædelse kan følgende påtaler benyttes: 
 

- Mundtlig advarsel. 
Gives typisk ved en førstegangsovertrædelse af elementært 
arbejdsmiljø eller velkendt arbejdsmiljøregel, hvor overtrædelse 
ikke medførte væsentlige risici. 
Advarslen skal gives skriftligt af nærmeste arbejdsleder. 
KSM-afd. orienteres ved kopi som medtages ved førstkommende 
møde i AmG. 

 
- Skriftlig advarsel. 

Gives ved gentagelse af overtrædelse, som tidligere har medført 
mundtlig advarsel, eller ved overtrædelse af elementært 
arbejdsmiljø eller velkendt arbejdsmiljøregel, der medfører risiko 
for egen og andres sikkerhed. 
Advarslen skal gives skriftligt af nærmeste arbejdsleder i samråd 
med afdelingsleder og skal gælde 1 år. 
KSM-afd. orienteres ved kopi som medtages ved førstkommende 
møde i AmG. 

 
- Bortvisning eller afskedigelse. 

Kan ske, hvis en medarbejder groft tilsidesætter elementært 
arbejdsmiljø eller velkendt arbejdsmiljøregel og derved udsætter 
sig selv eller andre for alvorlige risici, eller medarbejder, trods 
tidligere skriftlig advarsel, overtræder samme type af elementært 
arbejdsmiljø eller velkendt arbejdsmiljøregel. 
Bortvisning vil være at betragte som en ”tænke-pause” hvor den 
bortviste medarbejder kan overveje om han/hun fremover vil 
overholde lovens bogstav i ansættelsen. 
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”Tænke-pausen” vil være for medarbejderens egen regning, dvs. 
uden løn, regnet fra det tidspunkt bortvisningen falder. 
Medarbejderen kan stoppe ”tænke-pausen” ved at møde på 
arbejde igen, efter gensidig aftale med arbejdsleder. 
Bortvisning skal foretages af respektive afdelingsleder i samråd 
med den arbejdsleder medarbejderen/medarbejderne refererer 
til. 
Afskedigelse vil være at betragte som ophør af ansættelse i 
virksomheden. 
KSM-afd. orienteres ved kopi som medtages ved førstkommende 
møde i AmG. Ligeledes orienteres lønningskontor og ledelse. 

 
Advarsler kan alene gives af medarbejdere med ledelsesansvar. 
 
Advarsler kan gives til både medarbejdere og ledere. 
 
Finder en medarbejder behov for, at en kollega eller leder får en advarsel 
eller bliver bortvist, skal vedkommende kontakte kollegaens leder, som 
herefter har ansvar for straks at følge op på henvendelsen. 
 

Hvem er involveret: Primære: Arbejdsledere. 
      
Sekundære: AmG, Ledelse. 
 

Dokumentation: 
 
 

Kopi af afgivet advarsel. (findes/opbevares i KSM-afd.) 
Skema for opsamling. (fælles tilgængeligt) 
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