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S A G S N O T A T  

Vedr.: Kriterier for vurdering af medarbejdere ved afskedigelse be-

grundet i institutionens forhold  

Sagsbehandler: Hanne Møller 

 

Ved udvælgelsen af de medarbejdere, der skal indstilles til afskedigelse, skal 

der foretages en vurdering af medarbejderstaben med henblik på at fastslå, 

hvilke medarbejdere det vil være vanskeligst at undvære under de ændrede 

forhold. 

Ifølge ’Grundprincipper for personalepolitik 2008 – 2012’, medarbejderguiden 

på KUnet samt notat udarbejdet af KU's personalesektion december 2009 frem-

lægges til FSU's drøftelse følgende kriterier der kan tages i anvendelse i for-

bindelse med afskedigelse begrundet i institutionens forhold.  

Afskedigelser skal altid være sagligt begrundet. Besparelser, nedskæring af 

bevillinger, opgaveomlægninger, omorganisering og tilsvarende er saglige be-

grundelser for afskedigelse. 

 

Fastlæggelse af kriterier 

 Mulige generelle kriterier:  

 Nedlæggelse af funktioner. 

 Reduktion af serviceniveau. 

 Omstruktureringer. 

 Rationaliseringer. 



 

SIDE 2 AF 3 

4. JUNI 

Det skal konkretiseres, hvorledes dette udmøntes. Der skal endvidere fastlæg-

ges hvilke individuelle kriterier som skal benyttes ved udvælgelse af de enkelte 

medarbejdere.  

 

Mulige individuelle kriterier 

Ved vurdering af hvilke medarbejdere, der fremover vil være vanskeligst at 

undvære skal der foretages en konkret og individuel vurdering af de ansattes 

kvalifikationer sammenholdt med en vurdering af universitetets fremtidige be-

hov for kompetencer. På denne baggrund vurderes det, hvilke ansatte fakultetet 

har sværest ved at undvære. 

Faglige kvalifikationer: 

 Uddannelse. 

 Kurser. 

 Relevant erhvervserfaring. 

 Specialistfunktioner. 

 Faglig fleksibilitet. 

 

Opgavevaretagelse: 

 Kvalitet. 

 Hurtighed. 

 Den ansattes kapacitet. 

 

Personlige kvalifikationer: 

 Engagement. 

 Motivation. 

 Fleksibilitet. 

 Samarbejdsevne. 

 Omstillingsevne. 

 Stabilitet. 

 Servicemindedhed. 

Anciennitet og andre sociale hensyn skal indgå i den samlede vurdering, men 

skal ikke tillægges afgørende vægt frem for andre nødvendige hensyn. 
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Ved udpegning af, hvilke medarbejdere der indstilles til afskedigelse, overvejer 

lederen, hvorledes enhedens samlede opgavemængde bedst kan varetages inden 

for den reducerede bevillingsramme.  

Der udarbejdes en skriftlig indstilling om, hvem der indstilles til afsked i enhe-

den. Det skal gøres opmærksom på, at særlovgivningen krav om f.eks. ligebe-

handling og særlige medarbejderbeskyttelse skal iagttages. Det samme gælder 

den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning. Endvidere skal der være opmærk-

somhed på særlige procedure og regler gældende for tjenestemænd. 
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i Kilder:  

Sagsnotat til berørte fakulteter. Vedr.: Kriterier for vurdering af medarbejdere ved afskedigel-

ser begrundet i institutionen forhold: Camilla Lindqvist & Trine Momme Rosendal. Personale-

sektionen, 3. december 2009. 

 

KUnet: 

https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/hr/personalepolitik/personalepolitiskhaandbog/uansoeg

tafsked/Sider/uansoegtafsked.aspx  


