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Alkohol- og misbrugspolitik 

Formål:  

Eksistensen af en alkohol- og misbrugspolitik for Ingeniørhøjskolen AU (ASE) er ikke et signal 

om, at der er flere problemer på denne arbejdsplads end på andre arbejdspladser. Alkohol- og 

misbrugspolitikken er et udtryk for, at ASE tilstræber at være en god og socialt tilfredsstillende 

arbejdsplads, der på dette område er på linie med udviklingen. Politikken er udtryk for en kultur, 

der aktivt skal medvirke til, at medarbejderne trives på deres arbejde, at de udviser en hensynta-

gende adfærd og er støttende og hjælpsomme i deres daglige virke.  

Generelle retningslinier:  

I en arbejdsmæssig sammenhæng er det uacceptabelt at være påvirket af alkohol eller andre rus-

midler.  

 Såvel ledere som medarbejdere skal omgås alkohol på en måde, der ikke kommer i kon-

flikt med formålet med ASE’s arbejde. Brugen af alkohol må ikke belaste vores arbejds-

indsats, sikkerheden og trivslen på arbejdspladsen samt vores omdømme.  

 En ansat, der fremtræder beruset på arbejdspladsen, vil blive hjemsendt og senere ind-

kaldt til møde med ledelsen.  

 Dog accepteres det ved festlige lejligheder i forbindelse med receptioner, jubilæer, ar-

bejdsophør og højtider (f.eks. julefrokost) m.v., at der efter aftale kan serveres øl og/eller 

vin. Sådanne arrangementer bør af samme grund lægges så sent på dagen som muligt.   

 

 Sociale begivenheder blandt medarbejderne og de studerende kan tilsvarende markeres 

ved indtagelse af alkohol. Det forudsættes, at dette ikke virker forstyrrende på arbejds-

udøvelsen og miljøet.  Sådanne begivenheder bør af samme grund også lægges så sent på 

dagen som muligt. 

  

 Brug af andre rusmidler er ikke tilladt på arbejdspladsen. 

 

 Ovenstående regler gælder ligeledes i forbindelse med medarbejdere og studerendes del-

tagelse i konferencer, møder o.l. samt i forbindelse med rejser m.m.  

Det er ASE’s forventning, at ovenstående regler overholdes. Overtrædes reglerne, vil det første 

gang medføre en mundtlig påtale samt tilbud om hjælp, hvis der er behov herfor. Gentagelsestil-

fælde vil resultere i samtale med nærmeste leder, direktøren for ASE samt tillidsrepræsentant og 

medføre skriftlig advarsel. Fortsat overtrædelse vil i reglen medføre afskedigelse.  
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Forebyggelse og hjælp:  

 Enhver henvendelse og enhver sag vedrørende en ansats misbrugsproblemer vil blive be-

handlet fortroligt.  

 Henvendelser fra familie om hjælp vil ikke få jobmæssige konsekvenser for den berørte 

medarbejder.  

 Ansatte med misbrugsproblemer vil af ASE få tilbudt sagkyndig bistand og rådgivning.  

 Der skal til en ansats behandling afsættes den nødvendige og tilstrækkelige frihed i tjene-

stetiden.  

 En medarbejder med misbrugsproblemer, der efter aftale med institutionen fuldfører en 

behandling, vil være sikret fuld ligeværdighed ved tilbagevenden til arbejdet. 

 Da alkohol- og misbrugsproblemer ikke alene er private anliggender, ønsker ASE aktivt 

at støtte dannelsen af kollegiale netværk, der kan bistå den berørte medarbejder.    

Information:  

 Ingeniørhøjskolen AU vil sikre vedvarende holdningsbearbejdelse ved formidling af rele-

vant information om alkohol- og misbrugsproblemer til alle medarbejdere. Ansvaret her-

for påhviler ledelsen.    

Ansvar:  

 Enhver medarbejder eller studerende ved ASE har pligt til at handle, hvis de ser, at der 

sker et misbrug ved at gå direkte til den pågældende kollega og/eller til tillidsrepræsen-

tanten, arbejdsmiljørepræsentanten, nærmeste leder eller den studerendes vejleder. Kolle-

gaen og/eller den kontaktede person henvender sig derefter sammen med misbrugeren til 

nærmeste leder eller tillidsrepræsentant. Dette skal sikre, at der så tidligt som muligt kan 

iværksættes en målrettet indsats til bedste for den berørte medarbejder.  

   

 Enhver leder og tillidsrepræsentant er ansvarlig for, at alkohol- eller misbrugsproblemer 

behandles på en for den berørte medarbejder og ASE forsvarlig og fremtidsrettet måde og 

informere om mulighederne for hjælp, og evt. informere om konsekvenserne ved et fort-

sat misbrug (afskedigelse/bortvisning). Herunder påhviler det ledelsen at tilvejebringe de 

nødvendige økonomiske og personalemæssige ressourcer til formålet.  

 

Der henvises i øvrigt til universitetets politik omkring misbrug på 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-og-ansaettelse/misbrug/  

 

Ovennævnte er tiltrådt på ASE LSU den 21. oktober 2015 
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