
Klage over centerchef Erwin Berngruber 
 

 
Som ansat medarbejder - journalist og projektkoordinator - ved 
Aarhus Kommune på Arbejdsmarkedscenter Nord - og siden 1989 
daglig leder af tv-uddannelsen TV-BASIC, der har været en del af 
Arbejdsmarkedscentret siden amternes nedlæggelse ved årsskiftet 
2006/2007, indgiver jeg hermed - efter samråd med min faglige 
organisation, Dansk Journalistforbund og med Ledernes jurister - 
klage over min chef, Erwin Berngruber (EB), Arbejdsmarkeds-

center Nord, Aarhus kommune, Skejbygårdsvej 13-17, Risskov. 
 
Der klages over, at EB imod bedre vidende foreholdt sine foresatte, 
at løntilskudsansatte ikke varetager undertegnedes arbejds- og job-
funktioner på Filmprojekt Gellerup, hvilket klart er tilfældet. Hele 
afskedigelsesproceduren i forbindelse med afskedigelsen af mig var 
ren skueproces i den hensigt at erstatte en fastansat lønnet medar-
bejder 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 bela-
stende adfærd og metoder over for undertegnede - på det seneste 
resulterende i direkte chikane og usaglig afskedigelse med efterføl-
gende fritagelse for tjeneste til følge. 
 
------ 
 
Jeg har siden 1989, da TV-BASIC blev oprettet i Amtsligt regi, og 
frem til udgangen af december, 2014, fungeret som daglig leder af 
tv-uddannelsen TV-BASIC. 
 
1) EB oplyste i november 2013 skriftligt - og bag min ryg - to af 
mine kolleger om, at han ville fyre mig – samtidig med at han over 
for mig lod som om - og tilkendegav, at jeg skulle være med til 
sammenlægningen og med i det sammenlagte projekt. Jeg fik al-
drig lov til at være med. 
 



Uden, at jeg havde ringeste anelse om det, modtog to af mine kol-
leger mail fra EB om, at jeg skulle afskediges og flyttes til en afde-
ling i Gellerup, hvor jeg så skulle placeres i opsigelsesperioden. 
 
Jeg selv havde fået at vide, at min afdeling og afdelingen i Gellerup 
skulle sammenlægges. Og jeg fik mail fra EB’s foresatte om, at hun 
glædede sig til at følge udviklingen i det sammenlagte projekt. 
 
Det hedder i EB’s foran anførte mail/skrivelse af 6. november, 
2013, til sin chef, udførerchef Anne Hyldegaard: 

 
”Den overskydende medarbejder opsiges men overflyttes i opsigel-
sesperioden til Filmprojekt Gellerup”.  
 
Nævnte medarbejder er med al tydelighed undertegnede/mig, idet 
den aktuelle kollega allerede var i Gellerup og således ikke kunne 
overflyttes dertil.   
 
I en periode på mere end to måneder kunne mine to kolleger, som 
havde modtaget kopi af nævnte skrivelse, både i det daglige - og til 

julefrokosten - fortælle vidt og bredt, at EB ville fyre mig og placere 
mig på en stol på Filmprojekt Gellerup på Tovshøjskolen i Gellerup i 
opsigelsesperioden.  
 
Først mandag den 14. januar, 2014 så jeg ved en tilfældighed 
ovenfor nævnte skrivelse, som vedlægges denne klage i kopi.     
(Se bilag A). 
 
I samme skrivelse anfører EB som ”Indskrivninger aktuelt i de 2 
projekter: TV-BASIC 3 deltagere, Filmprojekt Gellerup 5 deltagere”. 
Sandt lige den dag, men i den grad manipulerende, da der måneder 
tidligere samme år var både 14 og 15 deltagere på TV-BASIC – og 
sammenlagt hele kalenderåret betydelig flere deltagere på TV-
BASIC end på Filmprojekt Gellerup. 
 
2) Den såkaldte ”Sammenlægning af TV-BASIC og Filmprojekt Gel-
lerup” skete i løbet af januar, 2014 helt uden jeg på nogen måde 
blev spurgt til råds. Ting blev fjernet fra TV-BASIC, uden jeg blev 
orienteret.  EB holdt mig fuldstændig uden for planlægningsmøder 



og lignende – og EB bifaldt, at min kollega sammen med de ansatte 
i løntilskud handlede fuldstændig hen over hovedet på mig 
 
EB havde forinden sammenlægningen blev dikteret gentagne gange 
over for mig givet udtryk for, at TV-BASIC og min daglige ledelse af 
dét, udmærket kunne fortsætte som selvstændigt tilbud i lokalerne 
på Skejbygårdsvej til og med august 2014.  
 
Men han krævede så til gengæld fra mig at modtage min skriftlige 
opsigelse pr. 31. august, 2014. (For jeg fyldte jo 70, hed det). 

 
Jeg oplevede det som ubehagelige og helt uacceptable afpresnings-
forsøg. 
 
3) EB har gennem de seneste fire år varslet afskedigelse af mig og 
igen og igen tilbudt mig frivillige fratrædelsesaftaler. Hver gang har 
han givet mig betænkningstider af varierende antal dages længde, 
hvilket har udviklet sig til et for mig ubehageligt psykisk pres, uag-
tet at jeg har passet mit arbejde hver eneste dag og modtaget 
utrolig meget ros og anerkendelse fra både brugere, sagsbehandle-

re og samarbejdspartnere/”kunder”.  

 
Siden 14. september, 2009 – hvor jeg første gang blev opfordret af 
ledelsen på Arbejdsmarkedscenter Nord til at sige op (se bilag B) 
på en alt andet end passende måde, er jeg med jævne mellemrum 
blevet kaldt til EB’s kontor og bedt om at overveje min fremtidige 
ansættelse. 
 
En for mig både træls - og i høj grad en psykisk belastning gennem 
mere end fire år. 
 
6. november, 2013 - samme dag EB bag min ryg, og med kopi til 
mine to kolleger, beder sin chef, Anne Hyldegaard, om lov til at fyre 
mig - skriver EB i en anden mail- som jeg ikke fik - til samme chef:  

”Niels har ingen aktuelle planer om at stoppe sit arbejdsliv, når han 
runder de 70 år primo 2014.”  



Det er så tydeligt som noget kan være aldersdiskrimination, idet EB 
ikke ville havde skrevet tilsvarende, hvis jeg fyldte 40 eller 50 år. 

EB fik dog ved den lejlighed ikke lov af sine foresatte til at fyre mig, 
men har siden målrettet arbejdet på at komme af med mig, efter 
det lykkedes for ham at få mine jobfunktioner overtaget af ansatte i 
løntilskudsjob (se bilag C) 

Det lykkedes i løbet af sommeren 2014 for EB at få sin ledelses op-
bakning til at udpege mig og afskedige mig, efter han selv havde 

holdt mig væk fra muligheden for at afhjælpe den manglende søg-
ning, som han så efterfølgende brugte som fyringsgrund. 

Mit høringssvar (bilag C) blev i skueprocessen fuldstændig tilside-
sat, og jeg blev afskediget pr. 1. september, 2014 med sidste ar-
bejdsdag 28. februar, 2015. På urimeligt og usagligt grundlag. 

EB havde i strid med sandheden og mod bedre vidende meddelt si-
ne foresatte, at de ansatte i løntilskudsjob IKKE varetog mine sæd-
vanlige og daglige jobfunktioner. Det gør de 100 pct. Og uden løn-
tilskudsfolkene ville det ikke have været muligt at gennemføre stør-
stedelen af forårets og sommerens projekter/produktioner. 

Da jeg endnu en gang afslog at underskrive en frivillig fratrædel-
sesaftale, som jeg - efter at have modtaget brev om afsked - blev 
tilbudt 2. september, 2014, valgte EB at fritage mig for tjeneste 
med begrundelsen ”Arbejdsmangel”. Jeg skulle halvandet døgn se-
nere aflevere mine nøgler, og EB lukkede for min adgang til min 
kommunale mail uden forinden at oplyse mig om det. 

Samtidig meddelte EB mig, at der i købet af nogle dage ville blive 
lukket for min kommunalt betalte netforbindelse hjemme hos mig 
privat, selv om net hjemme har været en del af min sædvanlige løn 
gennem alle årene. 

Jeg klagede straks til EB med kopi til Forvaltningen. Dagen efter 
pålagde Forvaltningen EB at omstøde sin beslutning om lukning for 
mit net hjemme. 



Jeg kan kun se truslen om - og bestillingen af - lukning af nettet 
som rendyrket chikane. Det kom så langt, at jeg modtog brev fra 
TDC med meddelelse om, at der ville blive lukket for nettet. 

I den forbindelse skrev EB til mig:”Her i livet går alting jo ikke altid, 

som man (jeg) befaler………eller i hvert fald ikke med den samme hast.” 

Og dybfølt tak for dét! 

Alt i alt er der tale om et så giftigt, dårligt og utåleligt arbejdsmiljø 
med loyalitetskrænkelse, uvederhæftighed, afpresningsforsøg, chi-
kane og usaglig afskedigelse, at jeg gør krav gældende om 6 må-
neders sædvanlig løn ud over 28. februar 2015 – eller den til en-
hver tid gældende sidste ansættelsesdag - som kompensation og 
erstatning for 5 års urimeligt psykisk belastning og for usaglig af-
skedigelse. 

Kan sagen afgøres/forliges således, vil jeg frafalde klagen over al-
dersdiskrimination, som allerede er indgivet til Ligebehandlings-
nævnet i Ankestyrelsen, hvor den har J. nr. 2014-6810-43844. 

Jeg vil i så fald ligeledes undlade at lade min faglige organisation 
anlægge erstatningssag. 

Faglig konsulent i Dansk Journalistforbund, Per Sørensen, kalder 
hele forløbet ”aldeles urimeligt”. 

 

Niels Fensten 

 
Skanderborg, den 26. september, 2014     
 
 
Bilag A: (Scannet kopi af ”Belægning på TV Basic/Filmprojekt Gellerup”  på næste side) 



 



 

Bilag B: 
 

Forklaring til nedenstående notat: Notatet er udfærdiget af Niels Fensten 15. september, 2009 

– Erik Knudsen var på det tidspunkt økonomichef og sammen med Erwin Berngruber medlem 

af ledelsen på Arbejdscenter Nord  - Steff  var og er min kollega på Arbejdsmarkedscenter 

Nord – Erwin Berngruber var og er centerchef og min chef på Arbejdsmarkedscenter Nord. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

 
 

NOTAT: 
 
Mandag den 14. september, 2009 kontakter Erik Knudsen mig i 
kantinen ved middagstid og spørger: 
 
” – Er I dernede i eftermiddag. Jeg kigger ned…” 
 
Kl. ca. 15 har jeg besøg af to yngre kvinder som påtænker at starte 
på vort Forberedende tv-kursus. De havde set vores annonce i År-
hus Onsdag. Jeg informerer dem og viser rundt. Erik Knudsen 

kommer og går ind til Steff på hans kontor. Kort efter stikker Steff 
flere gange hovedet ud af døren og prøver at gøre mig forståeligt, 
at Erik Knudsen godt vil have mig med til snakken på Steffs kontor. 
 
Jeg går så ind til Steff og Erik Knudsen på Steffs kontor. Klokken er 
ca. kvart over tre. 
 
Efter nogle alvorsfulde ord fra Erik Knudsens mund om Arbejds-
markedscentrets og TV-BASIC’s økonomiske situation, siger Erik 

Knudsen henvendt til mig:  
 
” – Overvejer du at gå på efterløn ?” 
 
” – Nej,” svarer jeg, -”det kan jeg slet ikke. Jeg er fyldt 65..” 
 
Erik kigger over på Steff og spørger: ”Er Niels over 65, jeg troe-
de….?” Steff svarer: ”Ja, det troede jeg egentlig også, men…” 
 



Så retter Erik Knudsen igen blikket mod mig og siger: ” – Du kunne 
jo også tage orlov de sidste tre måneder i år….Hvad siger du til 
dét?... uden løn, men du er selvfølgelig velkommen til at komme 
her, som du plejer…” 
 
”- De sidste tre måneder af i år starter jo allerede om 14 dage..”, 
siger jeg… ”det er nu ikke noget, der på nogen måde tiltaler mig. 
Men hvis Steff og du hver ta’r en måned uden løn, så kan det da 
godt være, vi har en aftale…” 
 

” – Nå, nu kan I jo snakke om det…”, siger Erik Knudsen på vej ud 
fra kontoret. 
 
Efterfølgende få jeg at vide, at Erik Knudsen inden jeg kom ind på 
kontoret havde spurgt Steff. 
 
” – Har Niels styr på sin alderdom sådan rent økonomisk…?”  og  
 
” – Véd du om Niels har sparet op til sin pension?” 
 

Næste dag tirsdag ringer jeg til centerchef Erwin Berngruber, der 
viser sig at være på Nyborg Strand og står og kigger ud over Sto-
rebælt. Jeg siger, at jeg gerne vil tale med ham, og vi aftaler at 
snakkes ved næste dag. 
 
Hele tirsdagen hører jeg/vi intet fra Erik Knudesen. 
 
Næste dag onsdag ringer Erik Knudsen om morgenen kl. ca. 8.30 til 
mig og spørger: ”- Har i fået snakket om det..?”. Da jeg gav udtryk 
for utilfredshed med hans fremgangsmåde, var Erik Knudsens  til-
kendegivelser. ”- Nu synes jeg du bliver meget formel”  og ”Så ta’r 
vi den derfra..!!” 
 
Onsdag møder jeg Erwin Berngruber på hans kontor, hvor jeg for-
klarer detaljeret om hændelsesforløbet.  
 

------ 

 

 

 



Bilag C: 
 
Til:Personale og Organisaion Jægergården,Værkmestergade 15, 8100 Aarhus C 

 

UDTALELSE/HØRINGSSVAR 
Udtalelse/svar til ”Høring i anledning af påtænkt afskedigelse” af 4. juli, 2014 

 

Netop da jeg første gang satte mig til computeren for at skrive dette ”hørings-

svar” lød det fra Radioavisen på DR’s P4 mandag den 14. juli, 2014 kl. 23.00: 

”Antallet af lønmodtagere, der opsiges på et usagligt grundlag stiger. Sådan 

lyder meldingen fra de faglige organisationer…” 

Opsigelse på et usagligt grundlag kunne jeg i den grad nikke genkendende til, 

men forstod nu, at jeg langt fra er alene. 

Jeg er nemlig en af dem, man er i færd med at gøre forsøget med. 

Den i ”høringsbrev” af 4. juli, 2014 påtænkte afskedigelse af mig er ikke blot 

usaglig, men også direkte i strid med Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats, idet 

”det er ulovligt at fyre faste medarbejdere og i stedet ansætte medarbejdere 

med lønstøtte.”  

Min påstand er, at udpegning af mig og den deraf følgende høring grundet pro-

cedure-fejl og manglende lovmedholdelighed ikke er gyldig, og at udpegningen 

af mig derfor må trækkes tilbage og helt bortfalde. 

Jeg gør gældende:  

at udpegningen af mig ikke er sket i henhold til reglerne. At den er i strid med 

god skik i forhold til indkaldelser til tjenstlig samtale, herunder udpegning, 

”hvor det i særlig grad må tilstræbes, at medarbejderen er klar over emnet for 

mødet.” 

Hverken jeg eller min tillidsrepræsentant var før mødet blevet oplyst eller ori-

enteret om, at der var tale om en udpegningssamtale, ligesom den skriftlige 

indkaldelse til mødet intet indeholdt om eventuel udpegning af mig.  

Således er indkaldelsen og mødet behæftet med væsentlige procedurefejl, 

hvorfor udpegningen ikke er gældende og derfor må bortfalde. 

at det strider mod reglerne og vilkår ved løntilskudsjob i det offentlige, at ud-

pege mig som overskydende medarbejder få dage efter at have forlænget en 

medarbejder i seniorjob – oven i købet min assistent på TV-BASIC igennem det 

meste af et år, og som nu sammen med en anden ”seniorjobber” varetager 

præcis de jobfunktioner, jeg gennem mange år har varetaget på TV-BASIC. 

Ingen af Filmprojekt Gellerups produktioner gennem det seneste halve år ville 

have kunnet lade sig gøre – eller er blevet gennemført - uden deltagelse af folk 

i løntilskudsjob. På Filmprojekt Gellerup er ud over mig kun fastansat 1 med-

arbejder – og med forlængelsen af min assistent i seniorjob var der på ”ud-

pegningstidspunktet” ansat 2 i seniorjob, yderligere 4 i andre løntilskudsjob og 

2 praktikanter, hvilket alt i alt klart strider imod bestemmelsen: 

 ”Det er ikke muligt at fyre faste medarbejdere og ansætte medarbejdere med lønstøtte.” 



Lov om aktiv beskæftigelsesindsats siger,  

at det ikke er tilladt at ansætte ledige i stillinger, der erstatter fyrede medarbejdere (merbeskæfti-

gelseskravet) 

 og  

at der skal være et rimeligt forhold imellem antallet af ordinært ansatte og personer ansat i enten 

virksomhedspraktik eller løntilskud. 

Således må udpegningen af mig også af den grund kendes ulovlig og ubeføjet, 

og derfor bortfalde. 

Det kom i den grad bag på både mig og min dygtige og erfarne faglige repræ-

sentant, Trine Krabbe, der var med ved mødet som min bisidder, at der blev 

forsøgt foretaget udpegning.  

Fremgangsmåden er simpelthen i strid med både de fagretslige regler og god 

skik. 

 Min faglige organisation, Dansk Journalistforbund, har betegnet forløbet som 

”aldeles urimeligt”.  

Jeg har allerede i mine skriftlige bemærkninger - som er tilføjet mødereferatet 

fra den procedurefejlbehæftede udpegningssamtale 27. maj, 2014 på Erwin 

Berngrubers kontor – gjort indsigelse og givet udtryk for min utilfredshed med 

de manglende informationer i mødeindkaldelsen. 

Ifølge reglerne og i henhold til god skik for indkaldelse til tjenstlig samtale har 

jeg både ret til og krav på, at indkaldelsen indeholder emne og/eller dags-

orden.  

Og at forudsætningerne for udpegning som overskydende medarbejder i øvrigt 

er til stede. 

Indkaldelsen i fuld ordlyd (med rødt) følger her: 
 

”Kære Niels 
  

Som du ved, har vi over en periode haft problemer med at fastholde 
belægningen/aktiviteten på TV og film projektet, hvilket har medført 

en betydelig økonomisk ubalance. 
  

Sagen har været drøftet flere gange i vores LMU, og jeg har i dag ori-
enteret næstformanden om, at vi har behov for en personaletilpasning, 

hvilket næstformanden er enig i, at der bliver taget initiativ til for at 

undgå et større underskud, end der allerede er oparbejdet. 
  

Da du som en af de 2 fastansatte kan blive berørt af tilpasningen, be-
des du møde til samtale på mit kontor tirsdag den 27. maj kl. 13. 

  



Du er velkommen til at tage en bisidder med. 
  

Jeg sender også en elektronisk kalenderinvitation, som du bedes be-
kræfte. 

  
Jeg vedlægger til din orientering det notat, som er forelagt chefgrup-

pen i BEF. 
  

Har du spørgsmål vedrørende indkaldelsen bedes du rette henvendelse 

til undertegnede. 
  

  
Venlig hilsen 

Erwin Berngruber 
Centerchef” 

 
Passagen, 

”Da du som en af de 2 fastansatte kan blive berørt af tilpasningen, bedes du 
møde til samtale på mit kontor tirsdag den 27. maj kl. 13”, 

giver klar det indtryk, at min kollega Morten Steffensen (som er den anden af 
vi 2 fastansatte på det iflg. Notatet sammenlagte Filmprojekt) har modtaget en 

tilsvarende indkaldelse.  

– og at man måske kunne have forventet, at der skulle drøftes eller orienteres 

om, hvorvidt det set med ledelsens øjne på sigt ville blive nødvendigt med per-

sonalemæssige rokeringer. Eller der skulle iværksættes en anden og mere ef-
fektiv indsats for tilpasning og udvikling af Filmprojektet. Simpelthen hvordan 

udviklingen og problemstillingerne kunne gribes an. 

Så hvis Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse fortsat agter 

at udpege eller ”prikke” og afskedige mig, er det ”en ommer”.  

Og skal jeg overveje ”tilbud” om frivillig fratrædelsesaftale må det mindst mat-

che min chef, Erwin Berngrubers tilbud fremsat 7. maj. 2014 på FPG, hvor han 
tilbød fuld og endelig fritstilling og sædvanlig løn til og med marts 2015 – og at 

der ”formentlig nok osse vil komme noget fratrædelsesgodtgørelse og den 
slags oven i”, som der blev sagt.  

Et halvt år før det herover anførte ”tilbud”, nemlig allerede 6. november 2013, 
skrev Erwin Berngruber i mail til sin chef, udførerchef Anne Hyldegaard: 

”Niels har ingen aktuelle planer om at stoppe sit arbejdsliv, når han runder de 

70 år primo 2014.”  



Vigtig viden eller ligegyldig info? Eller aldersdiskriminerende? 

Jeg gør gældende, at min uddannnelse som journalist og mine erfaringer og 

netværk inden for presse og medie-/tv-branche og kvalifikationer i det hele 

taget  - jævnfør mine mange kvalifikationstillæg og mine resultater gennem 

alle ånene - på alle måder taler imod, at det er mig, der skal udpeges som 

overskydende medarbejder. Ønsket om at komme af mig mig kan kun ses i 

sammenhæng med min alder, som min chef Erwin Berngruber da også indledte 

hele udpegnings-/fyringssagen med så direkte – som det næsten er muligt – at 

skrive som citeret herover til sin chef, Anne Hyldegaard. 

Erwin Berngruber nøjedes den dag ikke med at fortælle sin chef om min alder. 

I en anden mail samme dag – som jeg først fik kendskab til flere måneder se-

nere – beder Erwin Berngruber sin chef, Anne Hyldegaard om lov til at udfase 

TV-BASIC og fyre mig.  

Det hedder i denne mail af 6. november, 2013 bl. a.:  

”Den overskydende medarbejder opsiges men overflyttes i opsigel-
sesperioden til Filmprojekt Gellerup”. 
il Filmprojekt Gellerup”. 
Erwin Berngruber fik ikke lov til at udfase TV-BASIC og fyre mig. I 
stedet måtte han udarbejde et notat om sammenlægning af TV-
BASIC og Filmprojekt Gellerup. Sammenlægningen er imidlertid 
forblevet på papiret, og jeg er – efter bevidst at være blevet holdt 

uden for ethvert samarbejde og indflydelse – nu med godt maske-
ret og yderst uklar begrundelse blevet indstillet til fyring ganske 
som Erwin Berngruber havde til hensigt og forsøgte i november 
2013. 
orsøgte i november 2013. 
Længe før den dato fik jeg flere ”tilbud” om frivillige fratrædelses-
ordninger. Hver gang med min alder nævnt. Erwin Berngruber ”til-
bød” også at TV-BASIC kunne fortsætte på Skejbygårdsvej med 
mig som daglig leder til og med august i år – men det var på det 
tidspunkt på betingelse af, at han modtog min skrftlige opsigelse 

pr. 31. august, 2014. 
Se, det er jo helt andre bevæggrunde end det i ”høringsbrevet” an-
givne grundlag for udvælgelsen af mig, hvorfor jeg ønsker en præ-
cisering af grundlaget for udvælgelsen af mig. Det faktiske grund-
lag. Jævnfør Forvaltningsloven 9.1.7.1. 
Jeg gør således også gældende, at jeg i høj grad er blevet udsat for 
aldersdiskrimi-nation. 
Da det på papiret sammenlagte filmprojekt – med mig holdt udenfor – slet ikke 

har ført i retning af – eller i nærheden af - de i Notatet ønskede resultater og 



opstillede mål, kan det umiddelbart forekomme i hvert fald irrationelt, at det er 

mig, man prøver at komme af med. 

En frivillig fratrædelsesaftale kunne måske udformes sådan, at jeg forpligter 

mig til selv at sige op f. eks. pr. 30. november, 2015 mod at jeg fra dags dato 

eller allersnarest kommer med i planlægning, tilpasning, udvikling og markeds-

føring af det sammenlagte tv-/filmprojekt – til glæde og gavn for borgere, Aar-

hus Kommune og mig selv. 

Der er behov for min indsats. 

Jeg forbeholder mig ret til yderligere udtalelser og anbringender/krav. 
Med venlig hilsen 
 

Niels Fensten 
 

21. juli, 2014 

 


