Kvittering
Tilbagemelding om efterkommelse
Bestyrelsen fra Rødby Varmeværk har besluttet i samråd med
personalet at der ved fremtidige inddrivelses sager, bliver foretaget
en vurdering af vilkårene omkring inddrivelsen, samtidig har vi
indgået aftale om assistance med LF vagt Aps afd. øst.
Alle vores medarbejder vil i løbet af kort tid deltage på et konflikt
håndteringskursus.

Rødby Varmeværk A M
BA
Grønvej 7B 4970 Rødby

Hej Allan

Pris pr time kr.350 ved tilkald med min 5 dages varsel

Påbud om at forebygge
risikoen for vold og
trusler fra brugere af
Rødby Varmeværk, i
forbindelse med
inddrivelse af gæld,
herunder sikre
tilstrækkelig oplæring og
instruktion i udførelsen af
arbejdet

Ved akut udkald pr time kr.1.300

Sendt d. 13.02.2020

I forlængelse af telefonsamtale fremsendes hermed tilbud på
assistance i forhold til udadreagerende borgere bla i forbindelse
med lukning af strømforsyning etc.

Pris

Alle priser er ekskl.moms

Vi kan iværksætte opgaven omgående .

De bedste hilsner / Best regards

Allan Søgaard
Afdelingsleder
Hundesektionen

LF Vagt ApS Afd. Øst.
Suså Landevej 101, 4160 Herlufmagle

CVR-nr.: 24591328

Afgørelsesdato:
09.12.2019
Sagsnummer:
20190047526
Sagsansvarlig:Anne
Møller Larsen

Vedhæftede filer:
ATpbud20191.pdf
Tilbagemelding indsendt d. 13.02.2020 af
Adm. Rødby Varmeværk
Rødby Varmeværk A M B A - CVR nummer: 24 59 13 28
Virksomheden har orienteret organisationen.

Rødby Varmeværk A.M.B.A.
Grønvej 7 B
4970 Rødby

den, 13. januar 2020.

Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
2100 København Ø.

sag: 20190047526/11

Påbud ved. forebyggelse af vold og trusler fra brugere af Rødby Varmeværk, i
forbindelse med inddrivelse af gæld, herunder at sikre tilstrækkelig oplæring
og instruktion i udførelsen af arbejdet.
Med henvisning til ovenstående påbud har bestyrelsen ved Rødby Varmeværk besluttet i samråd
med personalet, at der ved fremtidige inddrivelsessager bliver foretaget en vurdering af vilkårene
omkring inddrivelsen.
Hvis der fra personalets side bliver udtrykt usikkerhed omkring et muligt trusselsbillede, bliver der
truﬀet aftale med et vagtselskab til at medvirke ved inddrivelsen.
Samtidig vil vi fra bestyrelsens side indgå i dialog med personalet omkring efter- /
videreuddannelse i konflikthåndtering.
Endvidere vil vi fremadrettet søge at finde alternative betalingsvilkår for de personer, som måtte
ønske det af hensyn til deres mulige betalingsevne, således konfliktsituationer reduceres.
På bestyrelsens vegne
Lars Buhl
formand

