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Vedr. klage over centerchef Erwin Berngruber 

 

 

Du har den 29. september 2014 afleveret en klage over centerchef Erwin 

Berngruber. Din klage omfatter følgende forhold: 

 

”Der klages over, at EB imod bedre vidende foreholdt sine foresatte, at løn-

tilskudsansatte ikke varetager undertegnedes arbejde på Filmprojekt Gelle-

rup, hvilket klart er tilfældet. Hele afskedigelsesproceduren, i forbindelse 

med afskedigelsen af mig, har været ren skueproces i den hensigt at erstatte 

en fastansat lønnet medarbejder med løntilskudsansatte. 

 

Der klages over EB’s aldersdiskrimination i forhold til undertegnede.  

 

Og der klages over EB’s mere end 5 års urimelige og psykisk belastende 

adfærd og metoder over for undertegnede – ”på det seneste resulterende i 

direkte chikane og usaglig afskedigelse med efterfølgende fritagelse for tje-

neste til følge.” 

 

Jeg er bekendt med, at der er flere tilknyttet Film/TV-projektet i forskellige 

støttede stillinger inden for de rammer, der er i lovgivningen på området. Der 

er ikke tale om, at disse tilknyttede medarbejdere har overtaget dine funktio-

ner i projektet. Funktionerne bortfalder som følge af, at antallet af deltagere i 

projektet er reduceret, og aktiviteterne må tilpasses et lavere niveau.  

 

Klagen vedr. aldersdiskrimination er fremsendt til Ligebehandlingsnævnet, 

og der afventes et svar herfra. 

 

Hvad angår klagen om chikane, er jeg ikke bekendt med, at der fra din side, 

fra din arbejdsmiljørepræsentant eller fra Dansk Journalistforbund har været 

fremsat klage over EB’s personaleledelse i form af ”urimelige og psykisk 

belastende adfærd og metoder” over for dig i den periode, hvor du har været 

ansat på AMC Nord, ligesom dette heller ikke har fremgået af de arbejds-

pladsvurderinger og arbejdsklimamålinger, der har været gennemført i peri-

oden. 

 

Med hensyn til klagen over usaglig afskedigelse vil jeg henvise til de drøftel-

ser, der har været med Dansk Journalistforbund, hvor der på intet tidspunkt i 

forløbet er fremkommet indsigelser i forhold til, om afskedigelsen er sagligt 

begrundet. Beslutningen om fritagelse for tjeneste er en ledelsesmæssig 
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beslutning, som EB har taget med baggrund i det reducerede antal borgere 

og de deraf følgende færre opgaver.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anne Hyldegaard 

Udførerchef 


