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Alkohol- og rusmiddelpolitik 
 

 
Mål og værdigrundlag for Faxe Kommunes alkohol- og 

rusmiddelpolitik 
 

Mål  

 At skabe en arbejdsplads hvor ansvarlighed og sikkerhed er i højsædet 

 Fastholde organisationens gode ry og image og sikre kvalitet og 

leveringsdygtighed. 

 Forebygge alkohol- og rusmiddelproblemer blandt medarbejdere. 

 Tilbyde hjælp til en medarbejder der har et problem med alkohol og / eller  

euforiserende stoffer, som påvirker hans/hendes arbejde og samarbejde med 

kollegaer eller borgere.  

 Skabe debat og åbenhed om området for at imødegå fordomme og tabuer samt 

mulighed for hurtig indgriben. 

 

Værdigrundlag og generel holdning 

Faxe Kommune vil aktivt støtte og hjælpe enhver ansat, der søger hjælp på grund af 

problemer med alkohol og /eller euforiserende stoffer. I Faxe Kommune er problemer med 

alkohol og/eller euforiserende stoffer derfor ikke en privat sag. Kommunen vil bakke op om 

medarbejdere, der har et misbrugsproblem med sagkyndig rådgivning og bistand. 

Faxe Kommune og den enkelte leder sikrer, at medarbejdere, der har gennemført 

behandling for misbrugsproblemer, opnår fuld ligeværdighed, når de vender tilbage til 

arbejdet, både når det gælder løn- og avancementsmuligheder.  

Fravær i forbindelse med behandling af alkohol- og/eller euforiserende stoffer sidestilles 

med sygefravær.  

 

Fælles mål og handlinger 

 
Det er Faxe Kommunes holdning, at arbejde og alkohol eller euforiserende stoffer ikke 

hører sammen.  

 

 Der må derfor ikke indtages alkohol eller euforiserende stoffer i arbejdstiden. 

 Det er derfor ikke acceptabelt at medarbejdere, lugter af alkohol eller er påvirkede 

af enten alkohol eller euforiserende stoffer i arbejdstiden. 

 Det er ikke tilladt at møde påvirket på arbejdet. 

 

Undtagelser 

Dispensation for indtagelse af alkohol ved særlige lejligheder kan gives af den stedlige 

leder. 
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Hvem gælder alkohol- og rusmiddelpolitikken for? 

Alkohol- og rusmiddelpolitikken gælder for alle medarbejdere, der arbejder for- eller 

repræsenterer kommunen – også løst ansatte og vikarer i kortere eller længere 

ansættelsesforhold.  Anvendelse af euforiserende stoffer er forbudt ved lov. 

 

Hvor og hvornår gælder alkohol- og rusmiddelpolitikken? 

Alkohol- og rusmiddelpolitikken gælder på alle kommunens arbejdspladser og adresser. 

Politikken gælder også, når en medarbejder er på arbejde udenfor kommunens egne 

adresser. Politikken gælder indenfor normal arbejdstid.  

 

Kollegial pligt til at gribe ind 

Det kan være vanskeligt at håndtere en viden om en kollegas misbrug. Misbrug er et 

tabubelagt og ømtåleligt område. Faxe Kommunes holdning er, at for den medarbejder, 

der er kommet ind i et misbrug er det er stort problem, men problemet er endnu større, 

hvis ingen griber ind. Derfor har alle medarbejdere en menneskelig, kollegial og 

arbejdsmæssig forpligtelse til at sikre, at der tages hånd om en kollega, hvis der opstår 

bekymring om- eller kendskab til, at vedkommende har et misbrugsproblem. Som 

medarbejder skal man henvende sig til sin ledelse eller tillidsmand ved bekymring om- eller 

kendskab til misbrugsproblemer. Jo før der gribes ind desto bedre. 

 

Hvis en leder har misbrugsproblemer, forventes det, at medarbejderne retter henvendelse 

til lederens nærmeste leder, som herefter tager hånd om sagen. 

 

Fremgangsmåde hvis en medarbejder er påvirket i arbejdstiden   

Hvis en medarbejder giver indtryk af at være påvirket af alkohol og/eller euforiserende 

stoffer i arbejdstiden foretages følgende: 

 Nærmeste leder underrettes. 

 Lederen skal på forsvarlig måde hjemsende medarbejderen, og snarest herefter 

aftale møde til samtale mellem leder og medarbejder. Tillidsmand eller anden 

bisidder kan deltage. 

 

 Det skal gøres klart for medarbejdere, der har et problem med alkohol og/eller 

euforiserende stoffer, at dette skal afhjælpes, og hvilke konsekvenser det vil få, 

hvis det ikke sker. 

 Der skal opstilles en skriftlig handlingsplan, som indeholder de tilbud, der 

kommunalt kan stilles til rådighed. Andre tilbud kan indgå såfremt den 

nødvendige økonomi kan tilvejebringes. 

 En aftale om behandlingstilbud kan anvendes ligesom der kan udfærdiges en 

handlingsplan for forløbet. 

 Faxe Kommunes misbrugsrådgivning eller anden kommunal misbrugsrådgivning 

kan deltage i forløbet.  

 

En medarbejders problem med alkohol eller euforiserende stoffer bør som hovedregel ikke 

føre til afskedigelse, før det har været forsøgt stoppet, idet tjenesteforseelser dog 

sanktioneres på normal måde.  
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Rådgivning og behandling 

 Man kan altid og helt uforpligtende kontakte Faxe Kommunes lokale 

Misbrugsrådgivning for råd og vejledning eller den rådgivningsfunktion, der stilles til 

rådighed i egen kommune.  

 

 Ambulant behandling: Man kan frit henvende sig i et hvilket som helst ambulant 

alkoholambulatorium i hele landet. Det er gratis, man behøver ingen henvisning, 

man kan være anonym og alle medarbejdere har tavshedspligt. 

 

 Dag- og døgnbehandling kræver visitation fra hjemkommunen. I Faxe Kommune 

sker dette gennem Kommunens Misbrugsrådgivning. 

 

Finansiering 

Der afsættes ikke centrale midler til dette område, udgangspunktet er de tilbud, som i 

almindelighed stilles til rådighed for borgerne i egen kommune.  

 

 

Kontaktmuligheder 

Misbrugsrådgivningen Faxe 

Faxe Sygehus 

Præstøvej 78 

4640 Faxe 

 

Alkoholrådgivningen: 

Telefon: 56 20 27 20 

 

Stofrådgivningen: 

Telefon: 56 20 27 27 

 

 

 

 

 

 

 

Politikken er vedtaget i Økonomiudvalget den 5. oktober 2011 


