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Ballerup, den 19. marts 2021 

Til Kommunalbestyrelsen  
Att.: Borgmesteren, Jesper Würtzen  

Mørketallene skal frem i lyset 
 

I Ballerup - og andre kommuner - har arbejdsmiljøorganisationen ofte drøftet bekymringen for mør-

ketal. At der var en mængde af hændelser af vold, trusler og/eller chikane, som ikke blev anmeldt 

endsige registreret. 

 

Efter en lang og grundig research har Ballerup Kommune indkøbt Insubiz med det udtrykte ønske at 

løfte de ansattes arbejdsmiljø ved hjælp af registrering af hændelser.  

Systemet genererer data, som arbejdsmiljøorganisationen kan bruge forebyggende og systematise-

rende. 

  

Med Insubiz kan den enkelte medarbejder selv anmelde de mindre hændelser, som i for store mæng-

der kan være arbejdsskadende. Systemet giver mulighed for at angive påvirkningsgraden, hvilket på 

det individuelle plan giver arbejdsgiver en indikation af behovet for omsorg for medarbejderen. I ar-

bejdsmiljøorganisationen er mange drøftelser sandet til i forsøget på at blive enige om, hvornår jeg 

bliver krænket, og hvornår du bliver det, og om der i det hele taget er tale om en krænkelse.  

Den diskussion bliver overflødig, når den enkelte medarbejder selv skal vurdere påvirkningen. Data 

på påvirkningsgraden kan forhåbentlig samtidig kvalificere den videre drøftelse af, hvad man på den 

enkelte arbejdsplads vil acceptere, at medarbejdere udsættes for. 

 

Implementeringen af systemet på skolerne er foregået meget forskelligt, og det bliver interessant at 

følge, hvordan det lander og hvilke fordele de forskellige løsninger måtte vise. 

 

Ballerup Lærerforening vil derfor gerne udtrykke sin anerkendelse af den prioritering af de ansattes 

arbejdsmiljø, som Ballerup Kommune har udvist gennem denne opkvalificering af anmeldelsessyste-

met. Til trods for Covid-19 benspænd, har kommunen ligeledes lagt sig i selen for at få systemet ud 

at gå uden fysiske intro-kurser men med virtuelle guides og supplerende konsulentbistand. Tak for 

det!  

Vi vil dog samtidig opfordre til, at man som arbejdsgiver tager ansvaret på sig, hvis det rent faktisk 

viser sig, at der har været et stort mørketal, som nu kommer frem i lyset og skal håndteres. 

 

 

Med venlig hilsen 
Ballerup Lærerforenings Generalforsamling samlet til virtuelt møde den 19. marts 2021 


