
Personalehåndbog  
Et fælles værktøj til samarbejde og trivsel 
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PERSONALEHÅNDBOG 
for Samsø Kommune 

FORORD 
Denne personalehåndbog er både et opslagsværk 
for alle ledere og medarbejdere i Samsø Kommu-
ne samt en introduktion til arbejdspladsen for nye 
medarbejdere. 

Personalehåndbogen skal ses som vores fælles 
værktøj til samarbejde og trivsel. 

Håndbogen sætter både den overordnede retning 
og beskriver de regler, retningslinjer og vejlednin-
ger, der gælder for ansatte i Samsø Kommune. 
Foruden kommunens overordnede personalepoli-
tikker, kan du finde information af mere praktisk 
karakter angående diverse forhold på arbejdsplad-
sen. 

Personalehåndbogen er på den måde med til at 
danne rammerne for det at gå på arbejde i Samsø 
Kommune. Der er således en forventning om, at 
alle ledere og medarbejdere læser og efterlever 
indholdet. 

Samsø Kommune arbejder for hele tiden at være 
en attraktiv arbejdsplads. Og en del af en attraktiv 
arbejdsplads er et stærkt samarbejde, hvor fælles-
skabet om opgaveløsningen står i centrum. 

Personalehåndbogen er senest opdateret 01.03.2023 

Fællesskabet har en høj prioritet i Samsø Kom-
mune, og derfor værdsættes den gældende 
MED-struktur. Personalehåndbogen bidrager til et 
solidt samarbejde og danner således fundamentet 
for det gode arbejdsmiljø og den attraktive ar-
bejdsplads. Både for allerede ansatte og for nye 
medarbejdere. 

Personalehåndbogen er udarbejdet i en proces 
med inddragelse af Hoved-MED, Lederforum og de 
lokale MED. 

Finder du ikke svar på det, du søger i håndbogen, 
kan du kontakte din nærmeste leder. Lederne kan 
løfte spørgsmål eller problemstillinger videre til 
chefgruppen og/eller søge vejledning ved løn- og 
økonomiafdelingen. 

Håndbogen er godkendt af Kommunalbestyrelsen 
d. 27. feb. 2018.

Chefgruppen har kompetencen til i samarbej-
de med MED-systemet at foretage ændringer i 
håndbogen fremover, dog således, at væsentlige 
ændringer forelægges til politisk beslutning. 

Personalehåndbogen er et dynamisk værktøj, og 
du kan altid finde den senest opdaterede version 
af personalehåndbogen på kommunens hjemme-
side. Du finder den under fanebladet Kommune og 
herefter under Organisation. 
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FORMÅL  OG  VÆRDIER: 
Det er vigtigt for Samsø Kommune, at der  
opbygges et godt og trygt arbejdsmiljø, hvor  
fællesskabet står i centrum. Formålet med per-
sonalehåndbogen er derfor at danne rammerne  
for en god arbejdsplads, hvor der er sammen-
hæng, sammenhold og samarbejde.  

Det er en del af Samsø Kommunes vision, at vi  
løfter i flok.  

Vi gør det sammen.  

Det overordnede samarbejde i Samsø Kommu-
ne er baseret på fire kerneværdier:  

Ordentlighed 

Anerkendelse 

Tillid 

Tydelighed 

De fire værdier fungerer både som grundla-
get for hele organisationen og som rettesnore  
i hverdagen. Værdierne skal skinne igennem  
både i forholdet mellem medarbejderne og i  
forholdet til borgerne. 

Ordentlighed i samarbejdet sikrer respekt for  
hinanden og giver den bedste trivsel på ar-
bejdspladsen.  

Anerkendelse medvirker til tryghed og et funda-
ment for at sikre udvikling af kompetencer.   

Tillid er altafgørende for et godt samarbejde. 

Tydelighed er med til at sikre rammerne for  
organisationen. Både for medarbejdere og for  
borgere.  

Værdierne skal bidrage til et sundt og udvik-
lingsparat miljø, hvor der opmuntres til enga-
gement og medansvar for kommunens arbejds-
opgaver. De skal således medvirke til, at der 
er overensstemmelse mellem de forventninger 
borgerne har og kommunens opgaveløsning. 

De fire kerneværdier skal også sikre, at der 
er en god balance mellem ressourcer og ar-
bejdsopgaver. Der prioriteres en forebyggende 
indsats på arbejdsmiljøområdet, som hviler på 
Samsø Kommunes værdier og visioner. Sikker-
heds- og sundhedsarbejdet skal integreres i 
samarbejdet om arbejds- og personaleforhold. 

Medarbejderne i Samsø Kommune skal føle sig 
glade og trygge ved at gå på arbejde. Arbejds-
miljøarbejdet skal være tydeligt og hele tiden 
forbedres. De tillidsvalgte skal sikres ordentlige 
vilkår for varetagelsen af deres hverv. 

Samsø Kommunes fire kerneværdier danner alt-
så basis for en arbejdsplads, hvor samarbejde 
og trivsel sikrer samhørighed mellem leder og 
medarbejder samt mellem borger og kommune. 

Det er et ledelsesansvar at sikre, at alle medar-
bejdere er gjort bekendt med Samsø Kommu-
nes personalehåndbog. 
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A-Z

Aflønning

 

 
Aflønning af kommunens personale finder sted efter 
gældende aftaler og overenskomster. 
Ansættelsesbrevet angiver, hvilket grundlag afløn-
ningen er fastsat efter. 
Se bilag ’Retningslinjer for løndannelse i Samsø 
Kommune.’ 

Afskedigelser ved besparelser 
Se politikken ’Afskedigelsespolitik - ved besparelser’. 

Alkohol 
Se politikken ’Alkohol- og misbrugspolitik’. 

Ansættelser 
Se politikken ’Ansættelsespolitik’. 

Arbejdsbeklædning 
På arbejdsområder, hvor der stilles arbejdsbeklæd-
ning til rådighed, skal dette anvendes. Bl.a. i forhold 
til sikkerhedshensyn, profession eller i overensstem-
melse med hygiejniske retningslinjer. 

Arbejdsmiljø- og trivsel 
Se politikken ’Arbejdsmiljø- og trivselspolitik’. 

Arbejdsskader 
Ved en skade i tjenesten skal du hurtigst muligt kon-
takte den ansvarlige leder og arbejdsmiljørepræsen-
tanten. 
Alle skader skal altid anmeldes. Dette gælder ar-
bejdsskader, ulykker og nærved-ulykker. 

Arbejdstid 
Arbejdstiden fastsættes for den enkelte arbejdsplads 
i overensstemmelse med gældende overenskomst 
og regelgrundlag. 

Attester 
Se under ’Børneattester’ og ’Straffeattester’. 

Befordring 
Så vidt muligt skal kommunens delebilsordning 
benyttes. De enkelte afdelinger kan have særskilte 
procedurer for biler, der stilles til rådighed. 
Det er chaufførens ansvar, at kørslen foregår lov-
mæssigt. 
Se bilag 1. ’Delebiler’. 

Beredskabsplaner 
Alle medarbejdere har pligt til at kende kommunens 
beredskabsplaner. 

Beredskabspligt 
Jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 255 af 
9. april 1996 har du som kommunalt ansat, pligt til
at medvirke ved gennemførelse af de beredskaber,
der er pålagt Samsø Kommune. Alle medarbejdere
er forpligtet til at deltage i beredskabsøvelser.

Borgerbetjening 
Det forventes at alle medarbejdere behandler 
borgerne på en rolig, høflig og korrekt måde, med 
respekt for den enkelte. 

Borgerligt ombud 
Reglerne om tjenestefri ved ombud gælder, når 
medarbejderen ifølge lovgivningen er forpligtet til at 
varetage ombuddet/hvervet. Tjenestefrihed til 
ombud skal så vidt muligt ske ved omlægning af 
arbejdstiden. Hvis der ikke ydes fast vederlag for 
tabt arbejdsfortjeneste, udbetales der løn under 
tjenestefriheden.

Børneattest 
Der indhentes børneattester på medarbejdere, hvis 
arbejde omhandler børn og unge under 15 år. 
For visse personalegrupper og deres familie gælder, 
at der altid indhentes børneattester ved ansættelse, 
f.eks. dagplejere og plejefamilier. 

Diæter 
Der udbetales ikke diæter og lommepenge ved 
almindelig rejseaktiviteter. I særlige tilfælde kan der 
aftales andet med nærmeste leder. 
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A-Z

Ferie 
Ferie afholdes jf. ferieaftalen. Der tages mest muligt 
hensyn til medarbejdernes egne ferieønsker, dog 
således at arbejdspladsen er funktionsdygtig. Det 
påhviler således ledelsen i samarbejde med den 
enkelte at sikre tilrettelæggelse af anden medarbej-
derdækning af arbejdsområder. 

Feriefond 
Samsø Kommune har i samarbejde med Randers 
Kommune oprettet feriefonden for ansatte ved Ran-
ders og Samsø Kommuner. 
Efter 1 års ansættelse opnås mulighed for at leje sig 
ind i feriefondens ferielejligheder og sommerhuse. 
Yderlig information findes på: www.randerssamsoe. 
dinferiefond.dk 

Flextid 
Der gælder særlige regler om flextid for AC-, HK-
og DS-ansatte. Se bilag 3. 

Forsikringer 
Du er i tjenesten omfattet af kommunens ansvars– 
og arbejdsskadeforsikring. 
Ved behov skal du kontakte din nærmeste leder. 

Forsømmelighed 
Brud på kommunens personalepolitikker og forsøm-
melighed ved f.eks. beruselse eller manglende vilje 
til at overholde arbejdstiden, kan have ansættelses-
retlige konsekvenser i form af påtale, advarsel og i 
yderste konsekvens afskedigelse. 

Fratrædelse 
Ønsker en medarbejder at opsige sin stilling, skal 
dette ske med overenskomstmæssig varsel. 
Såfremt det er foreneligt med stillingens karakter, 
kan opsigelsesvarslet eventuelt forkortes. 

Frigørelsesattester 
Til deltidsansatte, der er fuldtidsforsikrede, ydes 
der normalt frigørelsesattest. 

Frivillighed 
Se Samsø Kommunes overordnede politik om 
frivillige i Samsø Kommune på kommunens hjem-
meside. 

Gaver 
Ved særlige mærkedage og lignende ydes gaver i 
henhold til gældende gaveregulativ. Se bilag 4. 

It-politik 
Se politikken ’It-politik’. 

Jobrotation / Jobbytte 
Kommunen vil se positivt på eventuelt ønske om 
Jobrotation / jobbytte. 

Klager 
Er der noget, du vil klage over, bør du kontakte din 
nærmeste leder. Klager fra borgere skal 
forelægges nærmeste leder. 

Krisehjælp 
Udsættes ansatte for fysisk eller psykisk vold, 
voldsomme hændelser med videre i forbindelse 
med udførelsen af arbejde, skal der tilbydes 
krisehjælp af en psykolog, såfremt det ønskes. 
Dette iværk-sættes af nærmeste leder. 
Kommunen har indgået et samarbejde vedr. krise-
hjælp. 

Ligestilling 
Se politikken ’Ligestillingspolitikken’. 

Løndannelse 
Der henvises til fællesaftaler om lokal løndannelse. 
Hvis de faglige organisationer ønsker det, så skal 
der afholdes en årlig løndrøftelse. 
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Lønpolitik 
Se bilag 2. ’Retningslinjer for løndannelse i Samsø 
Kommune’. 

Mobning 
Se politikken ’Mobbepolitik’. 

Mærkedage og jubilæer
Mærkedage er en fejring af medarbejder, når 
vedkommende har været ansat i 5-10-15 
-20-30-35 og 45 år. 
Der afholdes en lille komsammen med kaffe og 
brød med nærmeste afdelingskollegaer, og der 
bliver indkøbt en buket blomster/chokolade/
vingave til en værdi svarende til beløbet for gave 
ved runde fødselsdage (se gaveregulativet). 
Det er nærmeste leder, der er tovholder på gave 
og arrangement.

Jubilæer, dvs. når medarbejderen har været ansat 
i 25, 40 og 50 år, fejres i henhold til 
gaveregulativet.

Nøgler 
Ved udlevering af nøgler kvitteres herfor. 
Bortkomne nøgler anmeldes hurtigst muligt. Ved 
ansættelsesophør afleveres nøgler, og der 
udleveres kvittering herfor. 

Orlov 
Der kan gives tjenestefrihed/orlov uden løn, hvis 
det er foreneligt med arbejdet. 

Orlov af familiemæssige grunde 
Se ”Vejledning – tjenestefri med og uden løn”.

Personalekort 
Udleveres til nogle personalegrupper ved ansæt-
telsen. Bæres synligt eller skal kunne fremvises på 
forlangende. Afleveres ved ansættelsesophør. 

Personaleforening 
For information om Personaleforeningen i Samsø 
Kommune, så kontakt Lønkontoret. 

Rygepolitik 
Se politikken ’Rygepolitik’. 

Seniorpolitik 
Se politikken ’Seniorpolitik’. 

Sexchikane 
Det er kommunens holdning, at chikane af seksuel 
karakter, det være sig verbalt eller fysisk, er helt 
uacceptabelt og kan have ansættelsesretlige konse-
kvenser. 

Skærmbriller 
Samsø Kommune har en fast aftale med Samsø 
Optik. 
Ønskes en anden udbyder eller yderligere tilkøb, 
skal medarbejderen være opmærksom på at Sam-
sø Kommune kun dækker omkostninger i samme 
størrelsesforhold som aftalen med Samsø Optik. 
Ved behov for skærmbriller skal du kontakte Løn og 
Personale. 

Sorg 
Se politikken ’Sorg- og traumepolitik’. 

Straffeattest
Straffeattest indhentes, når der er en saglig grund 
til at bruge oplysningerne i straffeattesten. Det skal 
fremgå af stillingsopslaget, at der indhentes 
straffeattest, og at ansættelse er betinget af en 
tilfredsstillende straffeattest. 
Se i øvrigt vejledningen ”Procedure for indhentelse 
af straffeattest”.

Stress 
Se politikken ’Stresspolitik’. 

A-Z



ANSÆTTELSESESPOLITIK
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Sundhedsordning 
Som medarbejder i Samsø kommune har du efter 3 
måneders ansættelse mulighed for at tegne sund-
hedsforsikring. Dette kan ske uden helbredserklæ-
ring ved tilmelding inden for 4. måneds udgang. 
Ved senere indmeldelse kan der være krav om 
helbredserklæring. 
Forsikring sker gennem Codan Care, og betaling 
sker ved et månedligt løntræk. 
Såvel din ægtefælle som børn kan omfattes af 
forsikringen. 
Ved ønske om tilmelding til Sundhedsordningen 
skal du kontakte Løn og Personale. 

Sygdom 
Se politikken ’Sygefraværspolitik’. 

Tavshedspligt 
De oplysninger, som man i kraft af sit arbejde får 
kendskab til, er omfattet af tavshedspligt. Tavs-
hedspligten gælder for alle offentlige ansatte og 
fortsætter efter endt ansættelse. 

Tjenestefrihed
I henhold til funktionærloven har medarbejder ved 
akut opstået egen sygdom ret til læge og 
tandlægebesøg i arbejdstiden med sædvanlig løn.
Ved andre almindelige lægebesøg, ambulant 
hospitalsbehandling, undersøgelse eller behandling 
hos speciallæge, ordineret besøg hos fysioterapeut 
eller kiropraktor, som medarbejderen er blevet 
henvist til af egen læge, eller som er en del af 
medarbejderens helbredelse, gælder 
sygdomsbegrebet også. 
Disse ”ikke akutte” undersøgelser mv. skal dog, så 
vidt muligt, placeres uden for arbejdstiden, er dette 
ikke muligt, skal konsultationen ske under 
hensyntagen til arbejdets udførelse, og hvor det er 
til mindst mulig gene for arbejdspladsen.

I Samsø Kommune er det almindelige halvårlige/
årlige tandeftersyn samt tilbud om diverse 
screeninger reguleret efter samme retningslinjer 
som de almindelige lægebesøg. 
Det forventes, at undersøgelsestidspunktet 
planlægges uden for normal arbejdstid, eller som 
minimum bookes som en ”ydertid”, så aftale om 
tjenestefrihed begrænses til et minimum. 
Ved behov for tjenestefrihed skal nærmeste leder 
kontaktes, og der skal laves aftale herom.
Afhængig af overenskomstområde kan der gives 
hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af 
sygt barn på dettes 1. og 2. sygedag, hvis barnet 
er under 18 år, har ophold hos den ansatte, at 
fraværet er nødvendigt af hensyn til barnet, og at 
det er foreneligt med forholdene på 
arbejdspladsen. 

Se i øvrigt ”Vejledning – tjenestefri med og uden 
løn".

Uddannelse 
Samsø Kommune er meget interesseret i at alle 
ansatte, såvel ledere som medarbejdere, dygtiggø-
res gennem deltagelse i efter- /videreuddannelses-
forløb. Samsø Kommune vil, i den udstrækning det 
er muligt, støtte ønsker om deltagelse i uddannel-
se, der af ledere skønnes at være af betydning for 
kommunen. 

Udviklingssamtale 
Som led i kommunens personaleudvikling tilbydes 
medarbejderudviklingssamtaler en gang årligt. 
Dette sker på lederens initiativ. 

Vold 
Se politikken ’Voldspolitik’.

A-Z
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ANSÆTTELSESESPOLITIK 

FORMÅL 

• At Samsø Kommune er en attraktiv  
arbejdsplads.

• At sikre, at Samsø Kommune har  
medarbejdere med de rette kompetencer  
til at løse opgaverne. 

• At kunne tiltrække og ansætte kvalificerede 
medarbejdere.

• At sikre, at ansættelse af nye medarbejdere 
foregår på en respektfuld måde.

PRINCIPPER 

• Det skal beskrives, hvilke krav der er til den 
stilling, der skal besættes, og det skal  
afklares, hvilke faglige kvalifikationer og  
personlige kompetencer, der er brug for.

• Hvis en stilling ikke besættes ved omplace-
ring (se afskedigelsespolitik) skal den som 
hovedregel opslås eksternt. 

• Det skal afklares, om der er deltidsansatte, 
som kan og ønsker at varetage de  
opgaver, der skal løses. Deltidsansatte skal 
som udgangspunkt tilbydes ledige timer in-
den for samme overenskomst. 

• Ansættelsesudvalg består af den stedlige 
ledelse, og medarbejdere.  
Det tilstræbes, at medarbejdersiden i det 
relevante MED-udvalg er repræsenteret.  
Ansættelsesforløbet planlægges sammen 
med ansættelsesudvalget.  
Ved kortere ansættelser kan dette fraviges.

• Før beslutning om ansættelse, skal der ind-
hentes referencer på ansøger.  
Det er desuden et lovkrav, at der for nogle 
personale grupper skal indhentes  
straffeattest og evt. børneattest på nye med-
arbejdere.

ANSVAR 

-ALLE   ANSATTE  HAR  PLIGT  TIL  AT:  

- kende hovedtrækkene i ansættelses-
politikken.

- medvirke til at gøre Samsø Kommune
til en attraktiv arbejdsplads.

- medarbejderrepræsentanter deltager i
ansættelser af nye kolleger.

- tage godt imod nye medarbejdere på
arbejdspladsen.

-LEDERE  HAR ENDVIDERE PLIGT TIL AT: 

- medvirke til at Samsø Kommune er
en attraktiv arbejdsplads.

- sikre en effektiv rekrutterings- og
ansættelsesproces.

- inddrage relevante medarbejdere i
processen.

- sikre, at alle ansøgere får en respektfuld
behandling i processen.

- sikre en mangfoldig medarbejdergruppe.



ARBEJDSMILJØ- OG TRIVSELSPOLITIK
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AFSKEDIGELSESPOLITIK 
i forbindelse med besparelser 

FORMÅL 

• At afbøde virkningerne af afskedigelser i for-
bindelse med besparelser.

• At tilrettelægge en god, værdig og professio-
nel afskedigelsesproces.

• At dialog, åbenhed, synlighed og menne-
skelighed er grundstenene i forbindelse med 
afskedigelser ved besparelser.

PRINCIPPER 

• Politikken gælder for alle ansatte i Samsø 
Kommune, herunder også ansatte på særlige 
vilkår. 

• Som udgangspunkt skal medarbejdere tilby-
des fuldtidsstillinger, hvis der er mulighed for 
det.

• Lokal-MED og Hoved-MED  inddrages, inden 
der iværksættes tiltag til personalereduktion 
som følge af besparelser vedtaget på budget-
tet.

• Hoved-MED orienteres om baggrunden for 
besparelserne, den forventede beslutnings-
proces, tidsplan samt rammerne for opgave-
løsningen fremover.

• Lokale kriterier kan udarbejdes i de enkelte 
afdelinger og skal være godkendt af Lo-
kal-MED.

• Generelle kriterier fastlagt af Hoved-MED:

◊ Faglig dygtighed/udfyldelse af stillingen

◊ Omstillingsevne/fleksibilitet

◊ Kompetence/uddannelsesmæssige forhold 
Effektivitet

◊ Bortfald af funktion/opgaver, som medar-
bejderen varetager

ANSVAR 

ALLE  ANSATTE  HAR  PLIGT  TIL  AT:  

- kende hovedtrækkene i afskedigel-
sespolitikken.

- opretholde en god, kollegial tone og
atmosfære.

- optræde professionelt over for
kolleger, borgere og andre samar-
bejdspartnere, på trods af personlige
frustrationer.

LEDERE HAR ENDVIDERE PLIGT TIL AT: 

- undersøge mulighed for frivillige
ordninger, f.eks. ansattes eget ønske
om nedsat arbejdstid eller orlov.

- tilbyde omplacering, hvis der opstår
en stilling inden for medarbejderens
kompetenceområde.

- være opmærksom på, at der er
personale som har særlig beskyttelse.

- sikre at berørte ansatte orienteres inden
et spareforslag sendes i høring.



AFSKEDIGELSESPOLITIK
i forbindelse med besparelser 
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ARBEJDSMILJØ- OG TRIVSELSPOLITIK 

FORMÅL 

• At arbejdsmiljø og trivsel for medarbejderne 
prioriteres højt.

• At skabe en attraktiv arbejdsplads med et 
udviklende arbejdsmiljø, som understøtter 
fastholdelse af medarbejdere og er med til at 
tiltrække kvalificerede medarbejdere.

• At styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbej-
det i kommunen. 

• At sikre, at arbejdsmiljøarbejdet er forebyg-
gende og hændelsesorienteret, således at ar-
bejdsmiljøarbejdet i kommunen er på forkant 
med udviklingen. 

PRINCIPPER 

• Arbejdsmiljøarbejdet er en integreret del af 
samarbejdsorganisationens arbejde.

• Arbejdsmiljøarbejdet bygger på et forpligten-
de samarbejde og planlægning mellem poli-
tikere, ledere og medarbejdere i kommunen 
og eksterne institutioner som Arbejdstilsynet 
og øvrige arbejdsmiljørådgivere.

• Arbejdsmiljøarbejdet skal foregå systematisk, 
og AM-grupperne refererer løbende til daglig 
sikkerhedsleder og skal varetage og deltage 
i aktiviteter til beskyttelse og forebyggelse 
vedrørende ansattes sikkerhed og sundhed.

• Politikken gælder for alle medarbejdere – 
også løsarbejdere, vikarer m.v. – samt alle, 
der arbejder på kommunens grund.

• Alle arbejdsskader og ulykker skal anmeldes, 
og nærved-ulykker registreres. Udviklings-
samtaler skal tilbydes 1 gang årligt.

ANSVAR 

ALLE ANSATTE HAR PLIGT TIL AT: 

- kende hovedtrækkene i arbejdsmiljø
og trivselspolitikken.

- bidrage til og sørge for daglig trivsel
og sikkerhed på arbejdspladsen.

- viderebringe spørgsmål om trivsels
– og sikkerhedsforhold til ledere /
tillidsrepræsentanter/ arbejdsmiljø-
repræsentanter.

- bidrage til at skabe en kultur, der
fremmer egen og andres sikkerhed
og sundhed.

LEDERE HAR ENDVIDERE PLIGT TIL AT: 

- skabe et sundt arbejdsmiljø i hensigts-
mæssige fysiske og psykiske rammer.

- sætte fokus på trivsel og sundhed.

- sikre, at arbejdsmiljøloven bliver
overholdt.

- forebygge nedslidning, arbejdsbetinget
sygefravær og arbejdsskader.

- anmelde arbejdsskader og ulykker.

- sikre løbende uddannelse til håndtering
af arbejdsmiljøopgaven.



IT-POLITIK
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ALKOHOL- OG MISBRUGSPOLITIK 

FORMÅL 

• At skabe en attraktiv arbejdsplads med et 
udviklende arbejdsmiljø.  

• At forebygge alkohol- og misbrugsproblemer 
blandt kommunens ansatte.   

• At tilbyde hurtig hjælp til ansatte med alko-
hol- og misbrugsproblemer.  

• At kommunens ansatte optræder professio-
nelt og lever op til borgernes forventninger.  

• At skabe debat og åbenhed om emnet, for at 
imødegå fordomme og tabuer. 

PRINCIPPER 

• Af hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, produk-
tivitet og arbejdspladsens omdømme hører 
arbejde og alkohol/misbrug ikke sammen. 

• Det er ikke acceptabelt, hvis ansatte optræ-
der påvirket eller lugter af alkohol i arbejds-
tiden. 

• Politikken gælder for alle kommunens ar-
bejdspladser. Den gælder også, når ansatte 
deltager i aktiviteter som fx borger/kundebe-
søg, eksterne møder, eksterne kurser m.v. – 
også i udlandet. 

• Politikken gælder i hele arbejdstiden – både i 
dagtimerne og på arbejdspladser med skifte-
hold. 

• Politikken gælder for alle medarbejdere – 
også løsarbejdere, vikarer m.v. – samt alle, 
der arbejder på kommunens grund eller er 
på besøg. 

• Ledelsen kan ved særlige lejligheder give 
tilladelse til, at der kan nydes alkohol til ar-
rangementer, såsom jubilæer, runde fødsels-
dage, julefrokoster m.v.

ANSVAR 

ALLE ANSATTE HAR PLIGT TIL AT: 

- kende hovedtrækkene i alkohol- 
og misbrugspolitikken.

- være opmærksomme på kolleger i
forhold til alkohol- og misbrugsproble-
mer og støtte dem i at søge hjælp.

- viderebringe en evt. bekymring til
ledere, tillidsrepræsentanter eller
arbejdsmiljørepræsentanter.

- bidrage til at skabe åbenhed om
emnet på arbejdspladsen.

LEDERE HAR ENDVIDERE PLIGT TIL AT: 

- synliggøre alkohol-/misbrugsproblemet
for medarbejderen og afholde en
samtale, så der kan tilbydes hjælp
og stilles krav om forandring.

- tilbyde medarbejderen hjælp og støtte
til at komme ud af sit alkohol-/mis-
brugsproblem og udarbejde en skriftlig
handleplan i forbindelse hermed.

- foretage ansættelsesmæssige sanktioner
i tilfælde af fortsatte alkohol-/misbrugs-
problemer.
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IT-POLITIK 

FORMÅL 

• At tydeliggøre rammerne for brug af mobilte-
lefoni, internet, e-mail og sociale medier for 
ansatte i Samsø Kommune.  

• At alle ansatte bruger IT med omtanke og 
almindelig sund fornuft.   

• At sikre at brugen af IT sker i respekt for 
ytringsfriheden og inden for rammerne af 
ansættelsesforholdet i øvrigt (overholdelse af 
straffeloven og persondataloven). 

PRINCIPPER 

• Kommunen inddrager gerne nye muligheder 
for digital kommunikation. Der skal derfor 
være mulighed for at anvende sociale medier 
i det daglige arbejde, hvis det er foreneligt 
med opgavens karakter. 

• IT-politikken anviser ikke, om man som 
privatperson må benytte de sociale medier 
privat i arbejdstiden. Det er en ledelsesopga-
ve at forholde sig til dette. 

• Såfremt en medarbejder, i kraft af sin job-
funktion, føler sig chikaneret på de sociale 
medier, meddeles dette til nærmeste leder, 
således at medarbejderen bliver støttet og 
guidet. Er der tale om injurier, trusler eller 
vedvarende chikane kan dette politianmel-
des.

• Som ansat kan man også i privat regi bli-
ve opfattet som en repræsentant for Sam-
sø Kommune. De sociale medier er ikke et 
lukket forum, og det er derfor nødvendigt at 
bruge dem med omtanke. 

• Det forventes, at ansatte udviser samme 
ansvarsfølelse og loyalitetsforpligtelse for ar-
bejdspladsen og kollegaerne online, som de 
gør fysisk på arbejdspladsen. 

• De almindelige forventninger til god tone 
gælder også for arbejdsrelateret anvendelse 
af IT. Vær dog bevidst om online sprogbrug – 
også i privat regi. Det er f.eks. ikke tilladt at 
komme med injurierende eller diskrimineren-
de udfald. 

• Respektér tavshedspligten og ophavsretten. 
Del aldrig personfølsomme oplysninger og 
spørg altid om lov inden offentliggørelse af 
andres materiale. 

• Online venskaber bør indgås med omtanke, 
da det kan gøre det vanskeligt at adskille rol-
ler overfor borgere / brugere/ elever / pårø-
rende. Det kan samtidig signalere, at medar-
bejderen er til rådighed hele døgnet. 

• Hvis der er tale om en arbejdsmæssig online 
relation, bør det fremgå tydeligt, at det er 
som ansat i Samsø Kommune, man er i kon-
takt med borgeren.  

ANSVAR 

ALLE  ANSATTE  HAR  PLIGT  TIL  AT:  

- kende principperne i IT-politikken og
overholde disse.

- respektere sine kollegaer, online som
på arbejdspladsen.

- brugen af IT ikke sker på bekostning
af kerneopgaven.

LEDERE HAR ENDVIDERE PLIGT TIL AT: 
- orientere om evt. skærpede regler for

brug af IT i den enkelte afdeling.

- orientere forud for en evt. kontrol af IT
brugen, jf. persondataloven.



MOBBEPOLITIK
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LIGESTILLINGSPOLITIK 

FORMÅL 

• At Samsø Kommune stræber efter en forskel-
lighed i vores medarbejderstab i forhold til 
køn, alder, seksualitet, religion, etnisk oprin-
delse, handicap, nedsat arbejdsevne m.v. 

• At denne mangfoldighed medvirker til at 
skabe en kommune, der afspejler og dermed 
er rustet til at varetage opgaver for det om-
kringliggende samfund.

PRINCIPPER 

• Alle i medarbejderstaben skal have lige vilkår 
og muligheder uanset forudsætninger. Dette 
gælder i forhold til ansættelse, jobindhold, 
uddannelse, orlov, karriere m.m.

• Samsø Kommune anerkender de forskellige 
perspektiver, som alle har. Det er vigtigt, at 
være åbne overfor og kunne se potentialet i 
forskellighed.

ANSVAR 

ALLE  ANSATTE  HAR  PLIGT  TIL  AT:  
- fokusere på det positive, som for-

skellighed bidrager med.

- være rummelige og forstående for,
at vi alle kan komme i situationer,
der kræver særlige hensyn.

- kende hovedtrækkene i Ligestillings-
politikken.

LEDERE HAR ENDVIDERE PLIGT TIL AT: 
- stræbe efter forskellighed i ansættel-

sesmæssige sammenhænge, såfremt
kandidaterne er lige egnede.

- være opmærksom på at tilbyde støtte til
medarbejdere med særlige behov.
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MOBBEPOLITIK 

FORMÅL 

• At Samsø Kommune profilerer sig som en 
attraktiv arbejdsplads, der ikke accepterer 
mobning eller chikane. Det opfattes som uac-
ceptabel adfærd, der tages meget alvorligt. 

• At Samsø Kommune bestræber sig på at ska-
be et godt arbejdsmiljø, herunder en aner-
kendende og ansvarlig kultur på arbejdsplad-
sen, som skal være med til at forebygge, at 
der bliver grobund for mobning og chikane.

PRINCIPPER 

• En mobbefri kultur giver mulighed for, at den 
enkelte medarbejder/leder tør folde sine ide-
er og ressourcer ud.

• En mobbefri kultur fremmer den enkeltes 
selvværd og selvtillid, det mentale og so-
ciale overskud i gruppen og sidst, men ikke 
mindst, antallet af aktive og engagerede 
medarbejdere/ledere.

• En mobbefri kultur giver lav personaleom-
skiftning, lavt fravær og styrker arbejdsplad-
sens kompetencer, effektivitet og produktivi-
tet.

• Samsø Kommune ønsker at fremme en 
mobbefri kultur i de enkelte afdelinger, som 
en del af arbejdet med det psykiske arbejds-
miljø.

• Vi er åbne omkring mobning og chikane – 
det er ikke tabu. Mobning er en oplevelse hos 
den mobberamte og grænserne kan være 
forskellige. Den enkeltes oplevelse af mob-
ning tages alvorligt.

ANSVAR 

ALLE  ANSATTE  HAR  PLIGT  TIL  AT:  

- kende hovedtrækkene i  
mobbepolitikken.

- medvirke til at skabe en mobbefri  
kultur.

- være kollega og støtte den ramte,
hjælpe med at få vurderet situationens
omfang og få handlet på problemet
samt eventuelt at hjælpe med at tage
kontakt til tillidsrepræsentanten eller
nærmeste leder.

LEDERE HAR ENDVIDERE PLIGT TIL AT: 

- medvirke til at profilere Samsø  
Kommune som en attraktiv  
arbejdsplads med en mobbefri-kultur.

- have fokus på den enkelte medarbej-
ders trivsel både i dagligdagen, igennem
MUS-samtaler og APV’er.

- grov mobning og chikane indberettes
som arbejdsskade.



SENIORPOLITIK
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RYGEPOLITIK 

FORMÅL 

• At forebygge sundhedsskadelige effekter 
ved rygning og sikre at kommunale medar-
bejdere og borgere ikke udsættes for passiv 
rygning. 

• At medarbejdere og borgere der ønsker det, 
kan få et tilbud om rygestoprådgivning indivi-
duelt eller på hold. Henvendelse kan rettes 
til Samsø Kommune - Sundhedsafdelingen. 

De enkelte afdelinger / arbejdspladser kan få  
tilbudt rygestoprådgivningen lokalt på ar-
bejdspladsen.  

• At sikre at rygning sker i overensstemmel-
se med Lov om Røgfrie Miljøer (Lov nr. 512 
06/07/2007 og lov nr. 607 af 18/06/2012).

PRINCIPPER 

• Alle kommunale arbejdspladser skal være 
røgfrie. Arbejdspladserne omfatter alle byg-
ninger og rum, hvor der foregår kommunale 
aktiviteter. Det gælder f.eks. også mand-
skabsvogne og kommunale køretøjer. 

• Eventuel rygning skal finde sted udendørs, 
hvor det ikke vækker opsigt. Det betyder, at 
der ikke må ryges ved indgange til f.eks. råd-
hus, plejecenter, bibliotek mm. Der må ikke 
efterlades affald / cigaretskod på jorden. 

• På børneinstitutioner, skoler mv. med børn 
og unge under 18 år, gælder der skærpede 
regler, og det er ikke tilladt at ryge på insti-
tutionernes område overhovedet. Tilsvarende 
er gældende på Rederiets færge(r) og havne-
områder. 

• For dagplejen gælder at der ikke må ryges i 
dagplejehjemmet i åbningstiden. Lokaler, der 
er indrettet som børnenes lege- og opholds-
rum, skal være røgfrie hele døgnet. 

• For arbejdspladser, der samtidig udgør et 
hjem for borgere, gælder at beboere og på-
rørende gerne må ryge i egne lokaler, når der 
ikke er medarbejdere tilstede. Der må ikke 
ryges i fællesrum, og medarbejdere må ikke 
ryge i borgerens hjem.

• Kommunens enkelte afdelinger kan skærpe 
reglerne yderligere eller lokalt anvise et pas-
sende udendørs rygeområde efter behov. 

• Rygepolitikken gælder også for selvejende 
institutioner med driftsoverenskomst med 
kommunen. 

ANSVAR 

ALLE  ANSATTE  HAR  PLIGT  TIL  AT:  
- kende principperne i rygepolitikken

og overholde disse.

- respektere sine medmennesker, om
de ryger eller ej.

- orientere gæster om kommunens
rygepolitik.

LEDERE HAR ENDVIDERE PLIGT TIL AT: 

- påtale eller i yderste konsekvens
bortvise gæster, der ikke overholder
rygepolitikken.

- tilbyde rygestoprådgivning til de
medarbejdere, der ønsker det.

- foretage ansættelsesmæssige sanktioner
overfor medarbejdere, der ikke
overholder rygepolitikken.
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SENIORPOLITIK 

FORMÅL 

• At fastholde seniorer i jobbet længst muligt.

• At sikre en veltilrettelagt og værdig afslut-
ning på arbejdslivet.

• At seniorers erfaring og viden anvendes  
optimalt.

PRINCIPPER 

• Seniorpolitikken gælder for alle over 58 år.

• Seniorpolitikken skal være gavnlig for både 
medarbejder og arbejdsstedet og er gensi-
digt forpligtende.

• Seniorer skal fortsat have tilbud om faglig 
udvikling og uddannelse.

• Seniorer er et aktiv med erfaring og viden, 
der ikke kan undværes.

• Samsø Kommune ser positivt på, at der kan 
forhandles attraktive seniorordninger for den 
enkelte medarbejder. 

ANSVAR 

LEDERE HAR ENDVIDERE PLIGT TIL AT: 

- årligt at tilbyde  en udviklingssamtale,
hvor aftaler følges op og forventninger
afstemmes.

- at undersøge mulighederne for, at senio-
rer får tilbud om udvikling og uddannelse.

- at undersøge mulighederne for, at senio-
rer  kan få nye, andre og mindre bela-
stende opgaver.

- at undersøge mulighederne for at tilret-
telægge  arbejdstid og opgaver i over-
ensstemmelse med seniormedarbejderes
ønsker og behov.

ALLE  ANSATTE  HAR  PLIGT  TIL  AT:  

- kende hovedtrækkene i
seniorpolitikken.

- tage initiativ til en seniorsamtale
med egen leder efter behov.

- søge opkvalificering og uddannelse.

- fungere som mentor for nye
kolleger, så god praksis, erfaring
og viden formidles.

- være kulturbærere og understøtte
arbejdsstedets værdier.



STRESSPOLITIK
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SORG- OG TRAUMEPOLITIK 

FORMÅL 

• At sikre tilbud om krisehjælp til medarbejde-
re, der udsættes for traumatiske  situationer 
i forbindelse med arbejdet.

• At sikre omsorg for medarbejdere i tilfælde af 
dødsfald og/eller kriser i privatlivet.   

• At skabe debat og åbenhed om emnet, for at
imødegå fordomme og tabuer.

PRINCIPPER 

• Som medarbejder i Samsø Kommune har 
man et medansvar for sine kollegaers trivsel 
og velvære.

• Traumatiske oplevelser og privat sorg opleves 
forskelligt og kræver forskellig omsorg.

• Viden om en kollegas traumatisk hændelse 
eller private sorg deles med leder, tillids- eller 
arbejdsmiljørepræsentant efter aftale med 
pågældende kollega.

• Politikken omhandler alle medarbejdere – 
også løsarbejdere, vikarer m.v. 

• I Samsø Kommune er det tilladt at vise sår-
barhed.

ANSVAR 

ALLE  ANSATTE  HAR  PLIGT  TIL  AT:  

- kende hovedtrækkene i sorg- og
traumepolitikken.

- bidrage til at drage omsorg for
sorgramte kolleger på arbejdspladsen.

- viderebringe en evt. bekymring til
ledere, tillidsrepræsentanter eller
arbejdsmiljørepræsentanter.

- at underrette nærmeste leder, såfremt
ens sygemelding/fravær skyldes
traumatiske hændelser eller privat sorg.

- bidrage til at skabe åbenhed om
emnet på arbejdspladsen.

LEDERE HAR ENDVIDERE PLIGT TIL AT: 

- skabe optimale arbejdsmæssige
betingelser, så traumatiske situationer
kan forebygges og håndteres.

- sætte sig ind i, hvad sorg er, og hvilke
reaktioner, der kan forekomme.

- tage kontakt til den ramte medarbejder
og evt. iværksætte handleplaner for
medarbejderen og den involverede
medarbejdergruppe.

- udvise fleksibilitet ift. den ramte
medarbejders fravær og tilbagevenden
til arbejdet.

- etablere krisehjælp, hvis der er behov.
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STRESSPOLITIK 

FORMÅL 

• At forebygge stress på Samsø Kommunes 
arbejdspladser.

• At trivsel og arbejdsglæde prioriteres højt.

• At tage stress alvorligt.

• At sætte medarbejdere og ledere i stand til
at rapportere og håndtere stress og kollegaer
med stress.

• At sikre en kultur med en åben dialog om
stress

PRINCIPPER 

Defini ion af stress:  
Arbejdsbetinget stress er en tilstand, som ledsa-
ges af fysiske, psykiske eller sociale reaktioner  
eller funktionssvigt, som er resultatet af den en-
keltes følelse af utilstrækkelighed i forhold til at  
kunne imødekomme de krav eller forventninger,  
der stilles. 

• At der bliver talt åbent om psykiske belast-
ninger.

• At der er en åbenhed og tryghed på arbejds-
pladsen, der fremmer dialogen.

• At der bliver draget omsorg for, at en kollega, 
der har ændret sig f.eks. fordi han eller hun 
virker træt, initiativløs og fåmælt, eller som 
måske er trist, irritabel og opgivende, får 
hjælp og støtte.

ANSVAR 

ALLE  ANSATTE  HAR  PLIGT  TIL  AT:  

- kende hovedtrækkene i kommunens
stresspolitik.

- tage medansvar for trivsel og
anerkendelse på arbejdspladsen.

- viderebringe en evt. bekymring til
ledere, AMR eller TR.

- at underrette nærmeste leder, såfremt
ens sygemelding/fravær skyldes stress.

- at fokusere på det der fungerer godt i
dagligdagen.

- overholde pauser, der kan give luft til
den enkelte og styrke til gruppen.

- gøre det tilladt at vise svaghed.

LEDERE HAR ENDVIDERE PLIGT TIL AT: 

- skabe optimale arbejdsmæssige
betingelser, så stress kan forebygges
og håndteres.

- sørge for at det er ledere, AMR og TR,
som har ansvaret for at forebygge,
identificere og håndtere stress.

- holde fokus på trivsel og stress i
Hoved- og Lokal-Med.

- etablere støtte og kontakt fra kolleger og
ledelse under længerevarende sygdom.

- udvise fleksibilitet ift. den ramte
medarbejders fravær og tilbagevenden
til arbejdet.

- fokusere på årsagerne til stress.

- være nærmeste omsorgsperson i det
daglige.



VOLDSPOLITIK
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SYGEFRAVÆRSPOLITIK 

FORMÅL 

• At skabe en social ansvarlig arbejdsplads.

• At skabe åbenhed i forhold til sygefravær, og 
herunder sikre lige behandling af medarbej-
derne ud fra deres individuelle behov. 

• At skabe et godt arbejdsmiljø og nedbringe 
sygefraværet. 

PRINCIPPER 

• Samsø Kommune ønsker, at alle medarbej-
dere er raske og trives, og at sygdomsramte 
medarbejdere søges fastholdt på arbejds-
markedet. 

• Ved sygdomsforløb sker der en tidlig  
opfølgning.  
 
 

• Ledere og medarbejdere samarbejder om en 
fælles indsats for mindre sygefravær, så der 
skabes de bedst mulige arbejdsbetingelser 
for alle medarbejderne. 

• En sygemeldt medarbejder der lider af en 
livstruende sygdom, kan ikke opsiges af 
Samsø Kommune i behandlings- eller  
terminalfasen.

ANSVAR 

ALLE  ANSATTE  HAR  PLIGT  TIL  AT:  

- bidrage til at forebygge og bearbejde
sygefravær gennem kommunikation,
samarbejde og tillid.

- anse sygefravær som et fælles problem
og et fælles ansvar.

- udvise omsorg og støtte for den
uarbejdsdygtige/sygemeldte kollega,
samt udvise respekt for den enkeltes
betydning for hele arbejdspladsens
funktion og trivsel.

- bidrage til at nedbringe sygefraværet
og synliggøre arbejdsmiljøbelastninger.

- betragte sygdom som gyldig
fraværsgrund.

- den syge har pligt til aktivt at samar-
bejde omkring egen handlingsplan.

LEDERE HAR ENDVIDERE PLIGT TIL AT: 

- sikre, at arbejdet med sygefravær sker i
en atmosfære af dialog og gensidig tillid.

- nedbringe sygefraværet i afdelingen
igennem den daglige ledelsesmæssige
opbakning og opmærksomhed på evt.
tegn på mistrivsel eller dårligt arbejds-
miljø.

- sikre, at der udformes en positiv og
konkret handlingsplan som afslutning
på en sygefraværssamtale, og at
handlingsplaner effektueres og
følges op.
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VOLDSPOLITIK 

FORMÅL 

• At forebygge fysisk og psykisk vold samt 
trusler om vold på arbejdspladsen.

• At sikre, at medarbejdere får akut krisehjælp 
ved vold, samt mulighed for at bearbejde 
den voldelige episode

• At sætte medarbejdere og ledere i stand til at 
håndtere vold og trusler om vold på arbejds-
pladsen på en hensigtsmæssig måde.

• At definere holdninger og ansvar i forhold til 
vold.

PRINCIPPER 

• Ved fysisk vold forstås aktivt påført overlast i 
form af overgreb, slag, skub, spyt, kast med 
ting, omklamring samt bid og krads.

• Ved psykisk vold forstås verbale trusler, 
truende kropssprog, chikane, krænkelser, 
truende adfærd, systematisk fornedrelse, yd-
mygelse, mobning, telefonterror, trusler via 
mail eller internet.

• Det er den enkelte medarbejders oplevelse af 
situationen, der er afgørende for, om der er 
tale om en voldsepisode.

• Der skal forefindes beredskabsplan i alle af-
delinger, hvor det er beskrevet, hvordan man 
handler i den aktuelle situation.        

ANSVAR 

ALLE  ANSATTE  HAR  PLIGT  TIL  AT:  

- kende hovedtrækkene i voldspolitikken.

- medvirke til at undgå voldelige 
episoder.

- underrette ledelse/AMR/TR straks, hvis
man som medarbejder føler sig udsat
for fysisk eller psykisk vold.

- være til rådighed for kolleger, der har
været udsat for vold, herunder udføre
psykisk førstehjælp, og sikre kontakt til
ledelse /AMR/TR.

- tilegne sig viden om at forebygge og
tackle vold.

LEDERE HAR ENDVIDERE PLIGT TIL AT: 

- træffe foranstaltninger til forebyggelse af 
vold på arbejdspladsen.

- udarbejde handleplaner i henhold til 
voldspolitikken.

- iværksætte den fornødne hjælp,

- kontakt til politi, psykolog, pårørende, 
AMR og TR. 

- anmelde voldsepisoden til forsikringssel-
skab og arbejdstilsyn.

- orientere kolleger og andre relevante 
personer.

- sikre opfølgning på hændelsen.
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BILAG 1. Retningslinjer for 
DELEBILSORDNINGEN 

FORMÅL 
Formålet med ordningen er at give ansatte i 
Samsø Kommune en bedre mobilitet og samti-
dig reducere udledningen af CO2 ved at indføre 
elbiler i tråd med Fossilfri Ø. 

Der er 10 delebiler i alt samt 1 elcykel. De 7 
Renault Zoe elbiler er primært beregnet til kørsel 
på Samsø og mindre ture til fastlandet. 

De 2 Ford Fiesta dieselbiler er beregnet til lan-
ge køreture på fastlandet og må ikke bookes til 
køreture under 100 km. Elvarevognen Nissan 
e-NV200 kan bookes til kommunens varetrans-
port på øen.

Delebilerne er KUN til kommunens ansatte til 
arbejdsmæssig brug og ikke til privat kørsel. 
Ordningen bygger på tillid. Tag aldrig en delebil 
uden at reservere den først i booking systemet 
for hele den periode du forventer at bruge den. 

DELEBIL FREM FOR PRIVATBIL 
Hvis der er en delebil til rådighed, som kan ud-
føre den pågældende opgave på det pågældende 
tidspunkt, så skal delebilen anvendes, og der vil 
ikke længere blive givet kørselsgodtgørelse til 
kørsel i privatbiler per 1. februar 2016. 

Det er fortsat muligt at få kørselsgodtgørelse ved 
brug af privatbiler, hvis der ikke er en delebil til 
rådighed på det pågældende tidspunkt, der kan 
klare opgaven, eller hvis særlige forhold gør sig 
gældende. 

Det er som udgangspunkt op til de enkelte afde-
lingsledere at vurdere, om en medarbejder kan 
få kørselsgodtgørelse til kørsel i privatbil eller ej. 

PRISSTRUKTUR 
Grundpris: 40 kr. per time for bilerne og 10 kr. 
per time for elcyklen. 
Døgnpris: Når du booker en bil i flere dage, be-
taler din afdeling kun for 8 timer per døgn (320 
kr.). 

Ugepris: Når du booker en bil i 6-7 dage, betaler 
din afdeling kun for 5 dage af 8 timer. 
Månedspris: 4.500 kr. per måned. Det svarer til 
en dagspris på 150 kr. 

Brug af delebilerne faktureres til din afdeling 
efter hvor lang tid du har booket en bil. Du skal 
ikke notere antal kørte km. Dermed ændres af-
regningsmetoden fra km-vis kørselsgodtgørelse 
til time-vis afregning. 
I nogle tilfælde vil det betyde en højere pris for 
en køretur, imens det i andre tilfælde vil betyde 
en billigere tur (ved udenøs køreture). 

P-PLADS
Delebilerne skal parkeres på deres egen p-plads.
Se registreringsnr. på nøgleplade og skilt ved
p-plads.
Sæt altid elbilerne til opladning efter brug.
Privatbiler må ikke parkeres på delebilernes
p-pladser.

UDENØS KØRSEL 
Hver afdeling skal have sin egen færgebizz. Hvis 
man skal til Sjælland, kan man hente en bizz på 
Tonnys kontor (samtidig med bilnøglen), der op-
tjener rabat til alles fordel. Skriv navn, afdeling 
og dato på listen på Tonnys kontor, når du tager 
en af de 2 Sjællands-bizz’er. Husk at aflevere 
bizz og billetkvittering på Tonnys kontor efter 
brug. 
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BILAG 1. Retningslinjer for 
DELEBILSORDNINGEN 

Hvis du skal afsted med en tidlig færge (5:45 
til Jylland eller 7:00 til Sjælland), så kan du 
tage delebilen med hjem dagen før (sen efter-
middag/aften). Ligeledes hvis du kommer hjem 
med en sen aftenfærge, kan du vente med at 
aflevere delebilen til næste morgen. 

Dette gælder dog ikke over en hel weekend. 
Ifølge SKAT gælder en 25 gange-regel ved 
”Undtagelsesvis kørsel mellem bopæl og ar-
bejdsgiverens adresse”. Dvs. at du må tage 
kommunens delebil med hjem i de ovenfor 
stående tilfælde max. 25 gange på et år. Bilen 
må stadig ikke på nogen måde bruges til privat-
kørsel. 

Reserver bilen i hele det tidsrum du vil tage 
den. 
Se ”Infoark – elbiler” om rækkevidde og oplad-
ning undervejs. 
Husk at tage ladekablet med dig. 
Dieselbilerne bliver optanket ugentligt og kører 
ca. 600 km på en tank fuld. Dieselkort hænger 
ved bilnøglerne på Tonnys kontor. Tag det med, 
hvis du skal køre langt. 

ANSVAR 
Bilerne er forsikret. Skader eller mangler på 
bilerne/elcyklen skal straks meldes til Tonny 
Sørensen. 
Det er chaufførens ansvar, at kørslen foregår 
lovmæssigt. 
Ulovlig kørsel -fx uden lovligt kørekort eller 
alkoholpåvirket- kan have ansættelsesretslige 
konsekvenser og kommunen kan rette krav om 
skadeserstatning hos den ansatte. 
Samsø Kommune skal have en kopi af dit kø-
rekort før du må køre i delebilerne. Du kan se 
i booking systemet under ”Medlemmer” om vi 
har registreret dit kørekort. Tjek under ”Køre-
kortnr.” 
Hvis der ikke står det rigtige kørekortnr., så 
send straks en kopi af dit kørekort til IT-sup-
port. 
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BILAG 1. Bookingsystem vedrørende 
DELEBILSORDNINGEN 

LOG IND 
• Klik på link i Citrix ”Booking af delebil” eller

gå ind på www.andelsbilen.dk/booking/
• Login findes nederst på siden.
• Brugernavn:

AU-initialer med store bogstaver,
Password: dit mobilnr.

- Hvis du ikke har angivet mobilnr. er koden:
12345678

- Hvis du ikke har en AU-mail, så er dit bruger-
navn:
SK- dine initialer med store bogstaver.
Menu’en til at navigere i booking systemet er
nederst på siden.
”Hovedmenu” tager dig altid tilbage til de over-
ordnede muligheder.

SKIFT KODEN 
• Klik ”Medlemmer”
• - og ”Vedligehold medlemsdata”
Her kan du ændre dit password til en personlig
kode.
Ret evt. dit mobilnr. og kørekortnr. Hvis du bli-
ver bedt om at udfylde adressefelter, så sæt et
mellemrum i feltet (gå ind i feltet og tryk mel-
lemrumstasten). Du skal ikke skrive din privat-
adresse.
• Klik ”Ret medlem” for at afslutte.

RESERVER EN BIL 
• Klik ”Reservationer”.
• Du har nu forskellige muligheder: ”Kalender”,

”Søg bil” eller ”Reserver bil”.
• Angiv hvilken bil du vil booke og i hvilket

tidsrum du skal bruge den.

Du skal ikke angive km. 
Vi afregner kun per time. P.t. er prisen 40 kr./ 
time. Den vil blive justeret løbende. 
Der er særpriser for reservationer per døgn, per 
uge og per måned. 
Din afdeling betaler for den tid du booker en 
delebil. 

”10. Sambiose Zoe elbil” er forbeholdt medarbej-
dere på Samsø Skole og andre afdelinger i det 
område. 

OBS: Tag aldrig en delebil uden at have reserve-
ret den først i booking systemet! 

Der er 10 delebiler i alt samt 1 elcykel. 
De 7 Renault Zoe elbiler er primært beregnet til 
kørsel på Samsø og mindre ture til fastlandet 
(se ”Infoark – elbiler” om rækkevidde og oplad-
ning undervejs.). 
De 2 Ford Fiesta dieselbiler er beregnet til lan-
ge køreture på fastlandet og må ikke bookes til 
køreture under 100 km. Elvarevognen Nissan 
e-NV200 kan bookes til kommunens varetrans-
port på øen.
Delebilerne må kun bookes til arbejdsmæssig
kørsel.
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BILAG 2. RETNINGSLINJER FOR 
LØNDANNELSE i Samsø Kommune 

Disse retningslinjer er et udtryk for de overord-
nede principper, som Samsø Kommune lægger 
til grund for løndannelsen med henblik på, til 
enhver tid, at kunne tiltrække, fastholde og 
udvikle kvalificerede medarbejdere. 

Retningslinjerne fastlægger de overordnede 
rammer, der efterfølgende skal udfyldes ved de-
centrale aftaler og forhandlinger mellem Samsø 
Kommune og de respektive faglige organisatio-
ner. 

Løndannelsen følger som udgangspunkt den 
kollektive overenskomst eller klassificerings-
aftale for vedkommende arbejdsområde og sker 
i form af: 

• Grundløn
• Kvalifikationsløn
• Funktionsløn
• Resultatløn

GRUNDLØN: 
Grundløn gives ud fra en forudsætning om, 
at medarbejderen: 

• Varetager generelle funktioner på en for stil-
lingen kvalificeret og selvstændig måde.

• Vedligeholder sin faglige og personlige kom-
petence.

• Fungerer i et positivt samspil med brugere,
kolleger, ledelsen og øvrige samarbejdspart-
nere.

• Udviser fleksibilitet i varetagelsen af om-
rådets jobfunktioner og i løsningen af de
enkelte opgaver.

• Udviser engagement og interesse for, at
kommunen til enhver tid løser sine opgaver
optimalt inden for de givne rammer.

KVALIFIKATIONSLØN: 
Kvalifikationstillæg kan forhandles til en medar-
bejder, der besidder relevante kvalifikationer og 
erfaringer ud over det, der forudsættes inde-
holdt i grundlønnen. 

Kvalifikationstillæg kan tage udgangspunkt i: 

• Medarbejderens aktive udnyttelse af
erfaring.

• Relevant efter- og videreuddannelse af
større omfang i og uden for arbejdstiden,
som fagligt og personligt har væsentlig
betydning for arbejdsfunktionen og som
anvendes i jobbet.

• Medarbejderens selvstændighed og
ansvarlighed.

• Særligt gode samarbejdsevner, der
anvendes i tværgående arbejdsfunktioner.

• Gode service- og formidlingsevner.
• En særlig fleksibilitet og omstillingsevne.
• Et særligt personligt engagement.
• Andre særlige kvalifikationer.

Afgørende for om der kan ydes kvalifikationstil-
læg, er en samlet vurdering af, om 
medarbejderens kvalifikationer, anvendes til at 
løse kommunens opgaver på kvalificeret vis. 

FUNKTIONSLØN: 
Funktionstillæg kan forhandles til en medarbej-
der, der varetager særlige funktioner ud over, 
hvad der forudsættes varetaget for grundløn-
nen. 

Da opgaverne og kravene inden for det offent-
lige er under konstant forandring og udvikling, 
er det ikke fundet formålstjeneligt, at opliste 
samtlige funktioner der tidligere har udløst et 
funktionstillæg. F.eks. er it- og systemkundska-
ber efterhånden en grundlæggende del i alle 
ansættelser, hvor det engang var egenskaber 
forbeholdt særlige grupper af medarbejdere. 
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BILAG 2. RETNINGSLINJER FOR 
LØNDANNELSE i Samsø Kommune 

Ved forhandling om funktionstillæg skal der være 
tale om et klart afgrænset arbejdsområde eller 
konkret funktion, hvor der med rimelighed kan 
argumenteres for, at tillægget skal bortfalde, så-
fremt arbejdsområdet/funktionen overdrages til 
en anden medarbejder eller ikke længere anses 
for at være omfattet af kommunens arbejdsop-
gaver. 

Ved en forhandling tages der udgangspunkt i den 
enkelte medarbejder og dennes konkrete opga-
ver og funktioner, samt hvad der kan forventes 
af en medarbejder på det givne løntrin. 

Et funktionstillæg bortfalder, såfremt funktionen 
ophører eller hvis stillingen henføres til anden 
grundløn. Ligeledes skal et funktionstillæg gen-
forhandles, hvis forudsætningerne for aftalen 
ændres. 

RESULTATLØN: 
Resultatløn kan udmøntes i form af engangstil-
læg for opnåelse af et særligt resultat eller frem-
adrettet i form af midlertidige tillæg til tidspunk-
tet for resultatopnåelsen 

Engangstillæg eller midlertidige tillæg tager ud-
gangspunkt i: 

• Kvantitative forbedringer ift. aftalte mål
• Kvalitative forbedringer ift. aftalte mål
• Andre forbedringer ift. aftalte mål
• Effektiviseringsforbedringer i øvrigt

FORHANDLINGER:  
Der kan som udgangspunkt forhandles 1 gang 
årligt, såfremt en af parterne ønsker det. Tids-
fristen for forhandlingen efter modtagelse af 
forslag aftales med organisationen - som ud-
gangspunkt vil fristen være 6 uger, såfremt der 
ikke aftales andet. 

På begæring kan tillidsrepræsentanter få udleve-
ret oplysninger om lønsammensætningen på de  
medlemmer, der forhandles for. Aftale om stati-
stikgrundlag for de lokale lønforhandlinger (§ 2  
stk.1-2) indgået mellem KL og Forhandlingsfæl-
lesskabet af 4. juni 2015 kan findes på   
www.krl.dk. 

Ved nye ansættelser, væsentlige stillingsændrin-
ger eller omstruktureringer, der medfører væ-
sentlige ændringer, skal der forhandles løbende,  
når situationerne opstår. 

Lederen kan (evt. sammen med medarbejderne)  
udarbejde værktøjer, som kan være med til at  
afklare og synliggøre forhold, der kunne tænkes  
at indgå i forhandlinger om yderlig aflønning end  
grundlønnen. Disse værktøjer kunne f.eks. være  
stillings- eller medarbejderprofiler som fastsæt-
ter parametrene for grundlønnen. 

Med henblik på at skabe sammenhæng mellem  
opgaveløsning, medarbejderens kvalifikationer  
og lønsystemet tilpasses værktøjet til den enkel-
te arbejdsplads, hvorefter konklusionerne anven-
des i dialogen med den enkelte medarbejder, når  
funktioner og kvalifikationer drøftes. 

Generelle forhandlingsretningslinjer:  
• Alle aftaler indgås skriftligt.
• Det aftales, hvordan en aftale kan opsiges 

igen.
• En funktion/kvalifikation, der er indeholdt i 

grundlønnen, kan der ikke samtidig udbeta-
les funktions-/kvalifikationsløn for.

• Løntrin er altid pensionsgivende. Pensions-
bidrag af løntillæg forhandles konkret, men 
løntillægget er pensionsgivende, hvis ikke 
andet aftales. 

• Efter forhandling udfærdiges og underskrives 
forhandlingsreferat. Begge parter skal have 
kopi af de indgåede aftaler.

Godkendt af kommunalbestyrelsen 19. maj 1998 
Redigeret og ajourført af Forvaltningen og godkendt i Hoved-MED 21.02.2019 
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BILAG 3. FLEXTID 
i Samsø Kommune 

FORMÅL  
Samsø Kommune ønsker at skabe gensidig flek-
sibilitet i forholdet mellem arbejds-, familie- og 
fritidslivet. 
Aftale om flextid i Samsø Kommune har derfor 
til hensigt at give nogle overordnede rammer for 
arbejdets tilrettelæggelse. 

HVEM  ER  OMFATTET  
Aftalen omfatter personale ansat efter AC, DS og 
HK overenskomster, dog undtaget medarbejdere 
ansat uden højeste arbejdstid medmindre dette 
er særskilt aftalt. 

AFTALEN  
Afdelingerne har mulighed for at indgå en lokal 
aftale for andre medarbejdergrupper eller afde-
lingen. Aftalens generelle regler om overførsel af 
plus / minustimer skal dog overholdes. 
Lokale aftaler skal godkendes af Hoved-MED. 

ANDET  FRAVÆR  
Vedr. fravær som følge af egen eller barns syg-
dom, af familiemæssige årsager samt ferie, 
henvises til de respektive overenskomster og 
kommunens øvrige personalepolitikker. 

FLEXTIDEN  
Bestemmelser omkring flextid, knytter sig til det 
tidsrum man reelt arbejder. Medarbejderne kan 
individuelt benytte flextiden, dog skal det ske 
under hensyntagen til bemanding af afdelingen i 
åbningstiden. 
Samsø Kommunes tidsregistreringssystem kan 
anvendes. 

FLEXURET  STANDSES  
• Når man forlader arbejdspladsen, medmindre

dette sker i tjenstligt ærinde.
• Under middagspausen samt andre pauser,

der ikke er en del af afdelingens generelt
aftalte pauser, møder o.a.

• Andre pauser, der ikke er relateret til arbejdet.

OPGØRELSE AF FLEXTID 
• Ved én dags kurser / møder, medgår det

faktiske antal timer fra færgens afgang fra
Samsø til færgens ankomst på Samsø.

• Ved én dags kurser / møder, hvor det er
nødvendigt at rejse dagen før, medregnes
rejsetiden.

• Ved kurser / deltagelse i undervisning der
løber over flere enkelte dage (f.eks. én dag
om ugen i et helt eller halvt år) og ved inter-
natkurser, medregnes den normale arbejds-
tid. Hvis undervisningen varer ud over den
normale arbejdstid, medregnes hele under-
visningstiden.

OPGØRELSE  AF  FLEXREGNSKAB  
• Flexregnskabet opgøres årligt pr.  

30.6. og 31.12.
• Der må højest overføres timer svarende til 

plus 25 timer og minus 10 timer.
• Den enkelte leder kan i særlige tilfælde 

dispensere fra saldi over / under det gæl-
dende. En dispensation skal være aftalt på 
forhånd.

• Såfremt der ikke er givet ledelsesmæssig 
dispensation, vil timer der ligger ud over plus 
25, automatisk bortfalde og timer der udgør 
mere end minus 10, vil blive trukket i løn ved 
førstkommende lønudbetaling.

OPSIGELSESBESTEMMELSER  
Forhandling af ændringer til aftalen sker i Ho-
ved-MED med godkendelse af Økonomiudvalget. 
Opsigelse kan ske af begge parter, med 3 måne-
ders varsel til én 30.6. eller 31.12. 

IKRAFTTRÆDEN  
Aftalen er godkendt af Økonomiudvalget den 14. 
maj 2014 og træder i kraft med virkning fra den 
1. juli 2014.
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BILAG 4. 
GAVEREGULATIV 2023 

Anledning Satser 2023 

50 års Fødselsdag Gave til 630 kr. 

60 års Fødselsdag Gave til 630 kr. 

70 års Fødselsdag Konkret stillingtagen 

Bryllup 1 buket blomster 

Sølvbryllup Gave til 630 kr. 

25 års Jubilæum 
(25 års ansættelse v/ Samsø Kommune) 

1/3 bruttomånedsløn for en specialist inden for HK om-
rådet på laveste grundlønstrin. 
Beløbet rundes op til nærmeste hele 1000 kr. En lille 
sammenkomst + 1 buket blomster 

40 års jubilæum. 
(40 års ansættelse v/Samsø Kommune) 

1/1 bruttomånedsløn for en specialist inden for HK om-
rådet på laveste grundlønstrin. 
Beløbet rundes op til nærmeste hele 1000 kr. En lille 
sammenkomst + 1 buket blomster. 

45 og 50 års jubilæum Konkret stillingtagen 

Lærere 
(lukkede gruppe) 

Iht. ovenstående, dog modregnes gratiale modtaget 
i.h.t. Statens regler.

Fratrædelse 
Efter mindst 5 års ansættelse ved naturlig afgang 
til efterløn, pension eller lignende. 

En lille sammenkomst + gave til ca. 1930 kr.

Fratrædelse 
Efter mindst 5 års ansættelse. 

En lille sammenkomst + gave til ca. 630 kr.

Når elever bliver udlært En lille sammenkomst + 1 buket blomster + 
gave til 630 kr.

Dødsfald Krans 

Dødsfald – ansattes børn Bårebuket 

Dødsfald - ansattes ægtefælle Bårebuket 

Fremskrives med 2% pr. år, og afrundes til nærmeste 10 kr. (Beslutning i hoved-MED d. 26/11-15) 
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Ordentlighed 
Anerkendelse 

Tillid 
Tydelighed 

Samsø Kommune • Søtofte 10, Tranebjerg • 8305 Samsø • Tel: +45 87 92 22 00 
www.samsoe.dk 




