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Håndtering af sager vedr. mobning 
  

Procedurer for den praktiske håndtering af sager om mobning 

Hvem involveres 
Som udgangspunkt har Busselskabet en ambition om, at et hvert tilfælde af mobning 
altid skal forsøges løst på lavest mulige niveau i organisationen, for at gøre det så 
lidt dramatisk som muligt. Da det ikke på forhånd er muligt at sige noget om, hvem 
der mobbes, og hvem der mobber, kan man ikke lave en “fast” bemanding i sådanne 
tilfælde. Det må være op til den der mobbes og den TR, AMR eller leder, der får 
henvendelsen om mobning, at tage fat på de relevante personer. Der sikres 
fortrolighed i konkrete sager. 

Hvis henvendelsen sker til en TR eller AMR, eller denne konstaterer mobning, søges 
sagen løst med parterne. Hvis det ikke lykkes at løse sagen, inddrages en leder. 
Enhver leder har pligt til at deltage i løsningen, såfremt der er ønske om det. Den 
nærmeste leder for en medarbejder, der mobbes, er ikke automatisk den leder, der 
indgår i en sag. 

Hvis henvendelsen kommer til en leder, eller denne konstaterer mobning, søges 
sagen først løst med parterne. Hvis det ikke lykkes at løse sagen, inddrages TR eller 
AMR. 

I de situationer, hvor den konkrete mobbesag har været grov, kan sagen starte som 
en formel sag, med involvering af Administrationen. 

Løsninger 
Ved løsninger på laveste niveau, indgås der mundtlige aftaler mellem parterne, 
således at yderligere sager undgås. Er dette ikke tilstrækkeligt, laves der skriftlige 
aftaler. Der kan i alle sager vedrørende mobning vurderes, at der skal udstedes 
skriftlige advarsler om, at det kan det have ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis 
mobningen ikke ophører. Såfremt der skal udarbejdes skriftlig advarsel, skal 
Administrationen involveres. 

Er det ikke muligt at opnå enighed om mundtlig eller skriftlig aftale, eller sker der 
gentagelsestilfælde, skal der træffes ledelsesmæssige beslutninger, der kan stoppe 
mobningen. I sådanne situationer skal der udstedes skriftlige advarsler om, at det 
kan det have ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis mobningen ikke ophører. 

I alvorlige situationer kan mobning føre til direkte afskedigelse. 

MED-behandling 
Hvis man som medlem af MEDudvalget oplever, at Busselskabets mobningspolitik 
ikke er tilstrækkelig, skal dette tages op til drøftelse ved førstkommende 
MEDudvalgsmøde. 
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