
AKAN                                              

i                                              

Lund kommune

AKAN står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.

Arbeidsmiløutvalget i Lund kommune opprettet  16. mai 2001 AKAN-utvalg.

AKAN-utvalget har til oppgave å være et opplysende og rådgivende organ i rus- og 
avhengighetsproblematikk i kommunen.
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Prosedyren skal sikre at forholdene blir lagt best mulig til rette for:

- en effektiv forebyggende omsorg mot rusmiddelmisbruk
     -   at alle ansatte skal få økt innsikt i og kunnskap om hvordan vi   
        kan hjelpe  medarbeidere med rusproblemer.

Alle ansatte i Lund kommune skal være kjent med at Lund kommunes har 
prosedyrer i rus- pengespillproblematikken.

POLITIKK FOR RUSMIDDELBRUK OG PENGESPILL

Avtalen inngår i sin helhet som en del av vårt systematiske HMS-arbeidet.

” Ingen kan være påvirket, eller ha ettervirkning av alkohol eller andre berusende 
eller bedøvende middel i arbeidstiden, eller ha fravær på grunn av rusmiddelbruk ”.

” Ingen skal bruke arbeidstiden til pengespill, eller på annen måte la pengespill gå ut 
over arbeidsutøvelsen eller arbeidsmiljøet. 

Lund kommune sin holdning er at det er uakseptabelt å møte på jobb påvirket av 
rusmidler.  Dette gjelder alkohol og narkotika, og dreier seg også om bakrus og 
alkohollukt.  Ved bruk av medikamenter gjelder samme regel om at påvirkning på 
jobb er uakseptabelt.  Ved bruk av medikamenter som kan gi rusvirkning og som er 
forskrevet av lege, bør nærmeste overordnede orienteres om bruken slik at 
eventuelle arbeidsmessige hensyn kan ivaretas.

Ved representasjon, reisevirksomhet, deltakelse på kurs og konfer-
anser og andre arbeidsrelaterte anledninger, forventer Lund kommune at 
medarbeidere viser måtehold og atferd som ikke går ut over kommunens omdømme. 
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OMFANG

Prosedyren gjelder for samtlige medarbeidere på alle nivåer.

FORMÅL

Formålet med prosedyren er først og fremst å forebygge rus- og 
avhengighetsproblemer blant medarbeiderne. Kommunen er opptatt  av å ivareta 
sikkerhet, garantere kvalitet, produktivitet og faglig standard, å opprettholde et rusfritt 
godt arbeidsmiljø, samt å ta vare på kommunens gode omdømme. Prosedyren er et 
viktig element i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, og et ledd i arbeidet med å 
utvikle og bevare en sunn bedriftskultur som fremmer de ansattes trivsel og fysiske 
og psykiske helse. 

Det er viktig  for oss å ivareta medarbeidere i en vanskelig situasjon. I 
utgangspunktet kan overtredelse av arbeidsreglementes bestemmelser medføre 
oppsigelse eller avskjed. Ingen skal miste jobben uten først å få tilbud om hjelp for et 
rusmiddelproblem. Vi vil også bidra til at medarbeidere som har pengespillproblem 
får hjelp.

ANSVAR OG MYNDIGHET.

Prosedyren åpner for at arbeidstakere på eget initiativ kan be om hjelp for et 
rusproblem eller et pengespillproblem, og eventuelt få opprettet et AKAN-opplegg, 
selv om problemet ikke har gitt seg utslag i jobbsammenheng.

Alle medarbeidere har ansvar for å ta opp eventuelle belastninger i arbeidsmiljøet.

Ledere på alle nivåer har det formelle ansvaret for at rus- og pengespillpolitikken 
gjøres kjent og etterleves og at gjeldende avtaler og retningslinjer følges.

Leder har ansvar for å snakke med en medarbeider som har en atferd som gir grunn 
til bekymring, uro eller mistanke. (”Den nødvendige samtalen”)
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AKAN-UTVALG

AKAN-utvalget er et underutvalg av AMU (arbeidsmiljøutvalget) og består av:

- Personalsjef
- Hovedkontakt
- Hovedverneombud
- Representant frå Lund helse og miljø (Bedriftshelsetjenesten)
- Ungdomsrepresenant

Hovedkontakt : Personalkonsulent

AKAN-utvalget skal organisere og tilrettelegge AKAN-arbeidet i Lund kommune. 
Utvalget skal være pådriver i det forebyggende og holdningsskapende arbeidet.  
Dette innebærer blant annet å legge til rette for at alle får nødvendig opplæring og 
informasjon.

AKAN-utvalget behandler ikke personsaker (individuelle AKAN-opplegg)

LEDERS PLIKTER OG ANSVAR

Det er leders plikt å sørge for at alle medarbeidere kjenner til AKAN-prosedyren, og 
hva denne betyr for den enkelte medarbeider. Lederne er nøkkelpersoner og viktige 
signalgivere i arbeidsmiljøet. 

AKAN-KONTAKTEN

AKAN-kontakten i Lund kommune skal være tilgjengelig for dem som trenger å 
rådføre seg med noen om eget eller andres rusmiddelproblem eller problemer knyttet 
til pengespill. 

Sammen med Lund helse og miljø er AKAN-kontakten ansvarlige for planlegging, 
koordinering og evaluering  av individuelle AKAN-opplegg i nært samarbeid med 
nærmeste leder.

I samarbeid med AKAN-utvalget har hovedkontakten ansvar for informasjon og 
opplæring i rus- og pengespillfaglige spørsmål og for organisering av AKAN-arbeidet 
i Lund kommune.
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PERSONKONTAKT

 Klienten kan velge hvem/hun ønsker å ha som støttekontakt.
 Støttekontakten skal være et bindeledd mellom arbeidsplass og behandlingstilbud.
 Støttekontakten skal være sosial støtte samt bistå ved trivsels- og eventuelle 

personlige problem.
 I likhet med hovedkontakten har støttekontakten taushetsplikt.

LUND HELSE OG MILJØ (LHM)

LHM har etter arbeidsmiljøloven en fri og uavhengig stilling  i arbeidsmiljøspørsmål 
og er vår medisinske rådgiver. LHM er representert i AMU og AKAN-utvalget.

ANSATTES PLIKTER

Alle medarbeidere i Lund kommune er ansvarlig for å medvirke til et rusfritt og godt 
arbeidsmiljø. Dette innebærer at hver enkelt selv må sørge for å være rusfri på jobb.  
Det samme gjelder pengespillaktiviteter som går ut over arbeidsmiljøet eller 
arbeidsutøvelsen.
Det innebærer også at kollegaer må si ifra om slitasje, belastninger eller 
sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen (arbeidsmiljøloven, kap 2).

Lund kommune anser det som usolidarisk å late som en ikke ser, bagatelliserer 
eller aktivt å skjule rus- eller pengespillproblemer. Det kan føre til at problemer 
får vokse seg store over tid uten at noen ”bryr seg”.



Side 7 av 16

RETNINGSLINJER FOR PERSONRETTET ARBEID

- Et individuelt AKAN-opplegg har bakgrunn i brudd på arbeidsreglementet eller 
annet gjeldende lov-/regelverk, etterfulgt av en eller flere formelle advarsler. 
Våre medarbeidere kan også på eget initiativ be om hjelp ved bekymring for 
eget rusmiddelbruk eller pengespillaktivitet, og etter eget initiativ få opprettet 
et individuelt AKAN-opplegg, selv om problemet ikke har gitt seg utslag i 
arbeidssammenheng.

Pengespillproblematikken er tatt inn som et nytt område i kommunens AKAN-arbeid. 
Vi kan ikke uten videre sidestille de to problemområdene – rus og pengespill. Når det 
gjelder pengespill er det viktig i hver enkelt sak å vurdere i hvor stor grad 
spilleaktiviteten og problemene berører , eller går ut over jobben, hva kommunen 
kan/vil gjøre for å hjelpe, og hva som bør henvises til andre instanser.

Et individuelt AKAN-opplegg igangsettes etter at medarbeideren har fått valget 
mellom å gå inn i et slikt opplegg, eller at saken blir håndtert som en ordinær 
personalsak hvor ansettelsesforholdet blir vurdert, og med oppsigelse eller avskjed 
som mulig konsekvens.

TAUSHETSPLIKT

Alle som er involvert i arbeid med personsaker har taushetsplikt. Unntak utover det 
som naturlig inngår i samarbeid og melderutiner.

REAKSJONSGRUNNLAG

- Å møte til arbeid påvirket av rusmidler
- Å bruke rusmidler i arbeidstiden
- Pengespill i arbeidstiden
- Å bruke rusmidler eller ha pengespillaktivitet utenfor arbeidstiden, slik at det 

medfører
 fravær
 at arbeidet ikke utføres tilfredsstillende
 at krav til sikkerhet og kvalitet ikke ivaretas



Side 8 av 16

FRAMGANGSMÅTE

Brudd på arbeidsreglementet som beskrevet ovenfor, følges opp av nærmeste leder, 
som i henhold til de formelle prosedyrene i Lund kommune skal gi en advarsel. Er 
arbeidstakeren beruset/påvirket, skal leder sørge for at vedkommende forlater 
arbeidsstedet og kommer seg trygt hjem.  Ved usikkerhet i den aktuelle situasjonen 
kan en tredje person, for eksempel tillitsvalgt, verneombud, AKAN-kontakt eller en 
annen leder trekkes inn. Saken følges opp videre dagen etter. 

Når nærmeste leder ikke er tilstede ligger ansvaret for å reagere i situasjonen og 
snarest informere stedfortrederen. 

FORMELLE PROSEDYRER

FØRSTE ADVARSEL.

Medarbeideren gis en advarsel som bekreftes skriftlig etterfulgt av en personlig 
samtale med nærmeste leder. Dersom arbeidstakeren ønsker det, er det en fordel at 
tillitsvalgt er til stede. Politikk for håndtering av rus- og pengespillproblemer og 
formelle prosedyrer i Lund kommune presiseres.  I tillegg tilbys vedkommende råd, 
veiledning og støtte, for eksempel i form av et individuelt AKAN-opplegg. Å ta imot 
tilbudet på dette stadiet er frivillig.

AKAN-kontakt og bedriftshelsetjeneste orienteres om at advarsel er gitt.

ANDRE ADVARSEL.
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Ved gjentatt brudd på arbeidsreglementet gis en ny advarsel, hvor grunnlaget for 
advarselen beskrives konkret.

Medarbeideren har nå følgende valg:

 Han/hun kan gå inn i et AKAN-opplegg i samarbeid med nærmeste 
leder, AKAN-kontakt og BHT. Hvis medarbeideren sier ja, utarbeides og 
inngås en skriftlig avtale om et individuelt tilpasset AKAN-opplegg.
Behov for profesjonell behandling vurderes

ELLER 

 Forholdet behandles som en personalsak, hvor ansettelsesforholdet blir 
vurdert.

AKAN-kontakt, BHT og tillitsvalgt orienteres om at ny advarsel er gitt. 

TREDJE ADVARSEL.

Ved ytterligere brudd på arbeidsreglementet gis ny advarsel. Det innkalles til et møte 
hvor det igangsatte AKAN-opplegget evalueres av de som er involvert i saken. 
Vurderes opplegget fremdeles som positivt videreføres det med nødvendige 
justeringer.  I motsatt fall oversendes saken til etatsjef, hvor den behandles som 
ordinær personalsak.

AVSLUTNING.
Så lenge et AKAN-opplegg er i gang, oppbevares advarselsbrev og andre 
dokumenter i personalmappen. Går det mer enn to år etter siste brudd på 
arbeidsreglementet, anses samtlige advarsler for bortfalt, og dokumentasjon om 
opplegget makuleres.

Et individuelt AKAN-opplegg kan også avsluttes før det har gått to år dersom en ikke 
finner det formålstjenlig å fortsette. Det kan begrunnes med at vedkommende ikke 
følger opp det som er avtalt i opplegget og at det ikke fungerer arbeidsmessig. 
Dersom opplegget avsluttes håndteres saken videre som en ordinær personalsak. 
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FØRSTE ADVARSEL FOR BRUDD PÅ ARBEIDSREGLEMENTET I HENHOLD TIL
AKAN-PROSEDYREN I LUND KOMMUNE.

____________________ bekrefter med dette å ha mottatt en advarsel i henhold til 
Lund kommunes retningslinjer.

I samtale med (leder)_______________ er det gitt informasjon om Lund kommunes 
retningslinjer og formelle prosedyrer.

Det er informert om at AKAN-kontakt og LHM vil få vite om denne advarselen, og om 
muligheten for å få en rådgivende samtale med disse.

____________________

sted/dato

_________________ ________________
arbeidstaker leder

NB!  Lund kommune gjør oppmerksom på at advarselen er å betrakte som bortfalt 
etter to år, dersom nye advarsler for samme forhold ikke forekommer.
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ANDRE ADVARSEL FOR BRUDD PÅ ARBEIDSREGLEMENTET I HENHOLD TIL 
AKAN-PROSEDYREN I LUND KOMMUNE.

Til :_____________________                    Dato:___________

Det vises til advarsel som ble gitt__________ . På bakgrunn av at du __________ 
igjen har brutt vårt arbeidsreglement ved å :

Konkret beskrivelse:

På bakgrunn av dette gis du med dette andre gangs advarsel.

Lund kommune vil tilby deg et individuelt tilpasset AKAN-opplegg i henhold til vår 
rusmiddel- og pengespillpolitikk/AKAN-avtale.  Hensikten er at arbeidsforholdet kan 
fortsette.

Jeg ber deg møte til samtale på mitt kontor :______________________

Etter samtalen avventes din avgjørelse innen :__________

Dersom du ønsker det kan tillitsvalgt delta. Ønsker du mer informasjon før du 
bestemmer deg for om du vil ta imot tilbudet om et individuelt AKAN-opplegg, kan du 
ta kontakt med AKAN-kontakt eller LHM. Dersom du beslutter at du ikke vil ta imot 
tilbudet om et opplegg blir ditt ansettelsesforhold i Lund kommune vurdert i en 
ordinær personalsak.

Lund kommune gjør oppmerksom på at advarselen er å betrakte som bortfalt etter to 
år, dersom et AKAN-opplegg er gjennomført uten nye brudd på arbeidsreglementet.

Leder:__________________________

Orientering om denne advarselen er gitt til AKAN-kontakt, BHT og tillitsvalgt.
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BEKREFTELSE

Jeg bekrefter å ha mottatt advarsel datert_______________

Jeg ønsker/ønsker ikke (stryk det som ikke passer) å inngå en avtale med Lund 
kommune om et individuelt tilpasset AKAN-opplegg i samarbeid med BHT, 
AKAN-kontakt og leder.

Dato:________     Arbeidstaker:_____________________

Dersom en ikke ønsker å gå inngå avtale med Lund kommune 
behandles forholdet som en personalsak.

AKAN-kontakt, BHT og tillitsvalgt orienteres om at ny advarsel er gitt. 
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TREDJE ADVARSEL FOR BRUDD PÅ ARBEIDSREGLEMENTET, I HENHOLD TIL AKAN-
PROSEDYREN I LUND KOMMUNE.

Til:____________________       Dato:________________

Det vises til første advarsel, gitt______, og andre advarsel gitt _______ samt avtale 
om et individuelt AKAN-opplegg, inngått__________.

Dette er ____  gangs advarsel iht. AKAN-prosedyren i Lund kommune. Advarselen 
gis på bakgrunn av:

Konkret beskrivelse:

Du innkalles med dette til et møte _________ sammen med LHM, AKAN-kontakt og 
undertegnede (+ eventuelt tillitsvalg og event. personkontakt).

Hensikten med møtet er å gjøre opp status og vurdere om det er hensiktsmessig å 
fortsette AKAN-opplegget.

Dersom avtalen om et individuelt AKAN-opplegg ikke fornyes, vil saken bli oversendt 
etatsjef for behandling som en ordinær personalsak.

Leder:____________________

Orientering om denne advarselen er gitt til AKAN-kontakt, BHT og 
tillitsvalgt.
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STANDARDAVTALE FOR INDIVIDUELL AKAN-OPPLEGG I LUND KOMMUNE.

Denne avtalen er inngått mellom_________________ og Lund kommune 
v/_____________________.

Det er orientert om at gjeldende prosedyrer for behandling av saker hvor ansatte i 
Lund kommune har brutt arbeidsreglementet med hensyn til 
ruspåvirkning/rusmiddelbruk eller pengespill.

GENERELL DEL

Opplegget skal gjelde frå dags dato og to år fremover
Opplegget evalueres/vurderes første gang ________

Når opplegget evalueres/(re)vurderes skal følgende personer delta:

Arbeidstakeren   ____________________
Nærmeste leder ____________________
AKAN-kontakt    ____________________
LHM                   ____________________
Event. tillitsv.      ____________________
,

Behov for vurdering kan oppstå dersom _________________ bryter 
arbeidsreglementet og får en ny advarsel iht. retningslinjene.

En ny vurdering skal også gjøres ved brudd på avtalen for det individuelle opplegget 
eller ved manglende oppfølging frå en av partene. Justering av avtalen kan også bli 
aktuelt ved positiv utvikling.

Fastlege:______________________

Leder/hovedkontakt orienterer fastlegen om AKAN-opplegget. Sykemelding kan bare 
gis av fastlegen.

____________________ skal melde frå til nærmeste leder om fravær, uansett årsak, 
så tidlig som mulig etter arbeidsdagens begynnelse.
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Alle som er involvert i arbeidet med AKAN-opplegget, har taushetsplikt utover et som 
naturlig inngår i samarbeid og melderutiner.

Det forutsettes at det gis fullmakter til nødvendig og relevant informasjonsutveksling 
og samarbeid mellom de som er involvert i opplegget og eventuelle eksterne 
behandlere. (konkretiseres i den individuelle delen).

INDIVIDUELL DEL

I tillegg til oppleggets generelle del, er følgende avtale gjort (momentliste)

Sted/Dato:____________________

Arb.taker:______________  AKAN-kontakt:__________________

BHT:        _____________   Leder:              __________________
   

EKSEMPLER PÅ PUNKTER SOM KAN TAS MED I EN AVTALE :

 møtevirksomhet/kontakt mellom de ulike partene
 adgang for støttekontakt/kontakt til hjemmebesøk ved fravær
 kontakt adgang til å ha kontakt med behandler/sykemeldende lege
 sykemelding fra lege ved alle fravær
 sykemelding kun fra nærmeste avtalt lege
 mottak av det tilbud om behandling som bedriftslegen/kontakten forelsår
 omplassering
 inngåelse av frivillig avtale om prøvetaking av blod/urin som et ledd i 

behandlingsopplegget.

Brudd på denne avtalen vil kunne få konsekvenser for arbeidsforholdet i form  av 
oppsigelse/avskjed.  Jfr. Arbeidsmiljølovens pgr. 60 og personalreglementet.
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