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Pixi udgave af dispensation for kravet om anmeldelse af 

vold 

Ny vejledning fra Justitsministeriet om dispensation for kravet om politianmeldelse ved udsættelse for vold 

eller alvorlige trusler: 

Billund Lærerkreds har sammenskrevet følgende: 

1. Alle sager om vold anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. 

2. Udover at anmelde hændelsen til Arbejdsskadestyrelsen skal man også søge om erstatning hos 

Erstatningsnævnet, da ikke alle ydelser dækkes efter arbejdsskadelovgivningen. 

3. Hvis du som lærer i forbindelse med dit arbejde kommer til skade ved en straffelovsovertrædelse, 

f.eks. fordi en elev udsætter dig for vold eller trusler, kan der være konkrete, individuelle 

pædagogiske hensyn til eleven, som taler imod en politianmeldelse.  

4. Hvor dette konkret er tilfældet, dispenserer Erstatningsnævnet fra kravet om politianmeldelse 

inden 72 timer. 

5. Erstatningsnævnet vil i den forbindelse anmode arbejdsgiveren om en udtalelse om det præcise 

hændelsesforløb og om begrundelsen for at undlade at politianmelde episoden. Denne udtalelse 

skal være skrevet inden 72 timer(dog først være afleveret inden 2 år). 

6. Der skal være tale om en konkret begrundelse fra din arbejdsgiver for ikke at foretage 

politianmeldelse. Det vil sige, at der skal være konkrete pædagogiske hensyn over for den 

pågældende skadevoldende elev. 

7. Hvis der er konkrete pædagogiske hensyn til skadevolderen, er det samtidig vigtigt, at du sammen 

med din arbejdsgiver umiddelbart efter straffelovsovertrædelsen laver en beskrivelse af episoden 

og baggrunden for beslutningen om at undlade at foretage politianmeldelse. 

8. Hvis der i din sag ikke er grundlag for at se bort fra kravet om politianmeldelse, skal du være 

opmærksom på, at det i forhold til muligheden for at få erstatning efter offererstatningsloven er dit 

ansvar, at episoden bliver anmeldt rettidigt til politiet(72 timer). 

9. Din arbejdsgiver har ikke efter offererstatningsloven pligt til at foretage politianmeldelse. Du skal 

også være opmærksom på, at Erstatningsnævnet som udgangspunkt ikke kan behandle en 

ansøgning, der er indgivet over 2 år efter, at overtrædelsen er begået. 
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