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1. Tvisten og dens behandling

Denne sag vedrorer sporgsmálet. urn Danmarks Tekniske Universitet har ret berettiget

til at al’skedige sikkerhedsreprsentant med det normale opsigelsesvarsel og

om der forelá ningende grunde til at afskedige hende.

Ti! at behandie sagen bar vret nedsat en faglig vo!dgiftsret med Ole Heilmann og Lila

Gisse!bak Lauritsen (va!gt af kiager) og Marie Kastrup og Susanne Hojgaard Mens (valgt

af indklagede) som medlemmer og med professor. dr. jur. Jens Kristiansen sorn opmand.

Under sagens forberedelse begrede kiager syn og skon. hvilket indklagede protesterede

imod. Klager havde ikke angivet et spccifikt sporgetema, men opmanden forstod begarin

gen sAledes, at kiager I det vsentiige ønskede en sagkyndig vurdering at’, om

pa opsige!sestidspunktet havde de fornodne kvalifikationer til — efter en kort ophering — at

overtage en eller flere at’ de tilbageverende laboranters stillinger hos indklagede, Opman

den udtalte. at vurderinger afdenne karakter er almindelige I sager om afskedigelse aftil

lids- og sikkerhedsreprsentanter og foretages efter fast praksis af voidgifisretten pa bag

grund at’ en sdvanIig bevisforelse. herunder parts- og vidneforkiaringer. Der var ikke op

lyst sâ spccielie omstndigheder i den foreliggende sag, at det matte anses fir pàkrvet ci-

icr hensigtsmssigt at suppiere den sdvan1ige bevisførelse med indhenteise af en sagkyn

dig udtaIelse. Kiager havde tii stotte for sin begring peget pa, at der blev foretaget syn og

skøn af So- og 1-landelsretten i forbindelse med behandlingen af den sag. der er refereret i

U2002.2413SH. Det fremgàr imidlertid ikke afdenne dom. om parterne var enige om at f

udmeldt syn og skon. ligesom sporgetemaet kredsede om navniig uddanneIsesmssige

forudstninger for at arbejde med nogle specifikke, tekniske systemer. P?i denne samlede

baggrund fandt opmanden — mod indkiagedes protest — ikke grundiag for at irnodekomme

kiagers begring om syn og skøn.

Voldgifisforhandlingen er atholdt den 6. september 2012. Der biev afgivet forkiaringer af

,Flemming Bager. Mette Eiiassen, Birthe Haid og Niels Jorgen Olesen.



Efler bevisførelse og procedure voterede rettens medlemmer uden at der kunne opnás

enighed blandt de partsudpegede medlemmer. Sagen blev herefier optaget til opmandens

kendelse. Parterne var enige om. at kendelsen kan skrives uden iuldstamdig sagsfremstil

ling og gengivelse af fork laringerne.

2. Pastande

Kiager. HK1:Stat. liar nedlagt lolgende pástande:

1) lndklagede tilpligtes at anerkende. at kiagerens opsigelsesvarsel skal tilkugges3 mane

der säledes, at ansttelsesforholdet forst ophorte den 3 I . juli 2012.

2) lndklagede tilpligtes at betale 398.820,48 kr. med ti1lg af sdvanIig procesrente heraf

fra sagens an keg til betalings sker.

lndklagede, Moderniseringsstyrelsen. har nedlagt pAstand orn frifindelse.

3. Sagsfremstilling

I en tilpasningsplan af 2. februar 2011 fremlagde Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

en plan for en tilpasning og fremtidssikring afveterinaromrâdet. I planen anfores bl.a. fol

gende om baggrunden og konsekvenserne:

“DTU Veterinrinstituttet har ved en fuld omkostningsallokering et Arligt underskud pa Ca.
60 mio. kr. Denne udvikling skyldes at omrAdet er ramt af at alle tre primre finansie
ringskilder er simultant vigende. Aftalebevillingen er genstand for ärlige effektiviserings
besparelser, den kommercielle diagnostik sarnt overvAgningsopgaverne er vigende og de
eksterne forskningsprograrnmer tilgodeser I mindre grad det veterinare og dyre
sundhedsmessige forskningsornride. DTU bar det seneste âr varet i dialog med sável Fo
devareministeriet og Videnskabsrninisteriet om de okonomiske udsigter og ma konstatere
at der ikke umiddelbart er udsigt til forbedring afde okonorniske vilkâr.

DTU Veterinrinstituttet er saledes i en sá vanskelig okonomisk situation, at en fremtids
sikring af dansk veteriner tbrskning og myndighedsbetjening pa hojt niveau — under de
nuvrende vilkàr — alene kan real iseres ved at

• optimere lokalisering og bygninger og derigennem vsent1igt reducere de indirekte
ornkostninger

• aktiviteterne tilpasses og màlrettes og gennemføres med fierre personaleresoour
cer.



Samme dag hlev personalet ved 1)TtJ Veterinarinstituttet i Aarhus orienteret om tilpas

ningsplanen. herunder at ledelsen lbrventede samlede personalereduktioner i storrelsesor

denen 60-65 rnedarhejdere og en samling afaktiviteterne i DTU 1.vnghy Campus. sãledes

at lokalerne i Aarhus skulle vre fraflyttet med udgangen af2Ol I.

DTU Veterinarinstituttet i Aarhus bestod af 6 afdelinger (faggruper). heraf en aerkrsek

tion og en fiskesektion. Det viste sig i lobet af forâret, at fiskesektionen forst kunne over

flyttes til København med udgangen af2012.

har vret ansat som laborant I fjerkrasektionen siden 1991 og har fungeret

som sikkerhedsrepresentant for fjerkrasektionen siden 1998.

Ved et brev af23.juni 2011 blev tilbudt en stilling sorn daglig sikkerhedsleder

for DTU Veterinrinstituttets afdelinger pa Frederiksberg og I Aarhus med virkning fra I.

januar 2012 og med arbejdssted pa Frederiksberg fra den 1. oktober 2012. Ifølge brevet

yule blive afskediget. dersom hun ikke ville modtage tilbuddet om overflyt

fling.

Den 28. juni 2011 protesterede HK/Stat over, at og en anden sikkerhedsrepr

sentant havde ffiet meddelelse om, at de kunne betragte sig som opsagte, dersom de ikke

ønskede overflytning.

Den 7. juli 2011 forhandlede HK!stat og Veterinterinstituttet de generelle vilkár for de

medarbejderc som skulle overflyttes til Frederiksberg. Ved en c-mail af 8. juli 2011 mcd

delte forskningschef Flemming Bager, at hun var indstillet pa at tage imod til

buddet om at blive daglig sikkerhedsleder. Foranlediget af en e-mail fra Flemming Bager

oplyste i en e-mail af 13. juli 2011, at hun forst betragtede accepten sorn ende

hg, nár hun havde underskrevet ansttelseskontrakten. Efter yderligere forhandlinger om

betingelserne for en overflytning meddelte hun ved en e-mail af 15. august 2011. at hun

ikke onskede en overtlytning.
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indklagede indledte herelter en afskedigelscsprocedure efter aflale orn tillidsreprasentanter

i staten. I aftalens § 11 er bLa. anfort folgende:

“ I I. Afskedigelse/forflyttelse - overenskomstansatte
En tillidsreprasentants afskedigelse skal begrundes i tvingende rsager,

Stk, 3.
I) AfskeWgeise af en tillidsreprsentant kan ske med den pàgaldendes individuelle over
enskomstmssige opsigelsesvarsel tillagt S máneder.
2) Er afskedigelsen begrundet i arbejdsrnangeL kan afskeden ske med den pagldendcs
sadvanlige opsigelsesvarsel. dog mindst 35 dage.

I cirkuhrebemarkningerne iii § 11 er bLa. anfort fnlgende:

“Hvis en till idsreprsentant afskediges, páhvi icr det anstteIsesmyndigheden at godtgøre,
at der bar foreligget tvingende ârsager hertil. Arbejdsmangel er kun en tvingende ársag,
hvis ansettelsesmyndigheden kan dokumentere, at man ikke lige sá godt kunne have af
skediget en anden medarbej der.”

Den 30. august 2011 forhandledes den pätnkte afskedigelse af Under for

handlingen anfgtede HK/Stat, at afskedigelsen kunne vere begrundet i arbejdsmangel og

at der foreiâ tvingende grunde til at afskedige — . I referatet er bl.a. anfort:

“HK/Stat pápegede derfor. at det skal undersoges. orn blandt de tilbageblevne

laborantstiiiingcr kan varetage en af disse og sáledes overtage en sâdan stilling pa Veteri

nrinstituttet, Arhus”. Veterinrinstituttet oplyste, at man ville igangstte en vurdering af,

om — kunne overføres til anden laborantbeskeftigeIse pa Veterinrinstituttet,

Arhus.

Ved brev af 30. september 2011 meddeite DTU. at man agtede at opsige til Ira

tueden med udgangen afapril 2012. Som begrundelse for den pátnkte opsigelse henviste

DTU til. at Veterinrinstituttet havde et arligt underskud p over 60 mio. kr. i bade 2009

og 2010. og at de okonorniske forhold derfor gjorde personalereduktioner nodvendige.

DTU henviste ydermere til. at alle aktiviteter yule blive samlet i Storkobenhavn. og at hun

havde afsläet et tilbud om overflytning til Kobenhavn.

I et svar den 11. oktober 2011 bestred at der var grundlag for at opsige hende,

da der fortsat var Iaborantarbejde ved veterinrinstituttet i Aarhus. som hun ville kunne



bestride efler en kort op1ring. I brevet opregner — en rkke forskellige kvalifi

kationer som gor hende kvalificeret til at arbejde i fiskesektionen.

Ved brev af 17, oktober 2011 opsagde DTU — tiI fratrden den 30. april 2012

med henvisning til det samme opsigelsesgrundlag som I partshøringsbrevet. DTU kom

menterede tillige de fremforte indsigelser fra om andre mulige laborantopgaver

og sammenfattede sin vurdering säledes:

“Generelle laborantkompetencer er sâledes ikke en ti1strkkeIig forudstning for at kunne
varetage en rakke højt specialiserede kvalitetssikrede analyser i fiskesygdomsgruppen,
uden en yderligere omfattende oplring.

Ud fra disse bemrkninger finder DTU, at der ikke lngere vil vere arbejdsopgaver til
dig. Der foreligger sAledes arbejdsmangel, som udgor en tvungen ârsag til afskedigelsen.

Du afskediges derfor med overenskomstmassigt varsel.”

I et notat af 1. februar 2012 bar forskningschef Flemming Bager, professor Niels Jorgen

Olesen og seniorforsker Niels Lorenzen redegjort mermere for den oplaring, som det ville

kneve at lade j overtage fire tilbageblevne laboranters arbejde. Den generelle

konklusion i notatet er, at I ikke vil kunne erstatte nogle af de fire laboranter

uden en ophering, der stnekker sig udover 3 máneder, og at det henset til lukningen af Ar

hus-afdelingen med udgangen af 2012 ikke findes hensigtsmassigt at tilbyde et

lngerevarende opheringsforløb. Parterne har under den mundtlige forhandling vret eni

ge om at fokusere pa den stilling, sorn blev bestridt af Maj-Britt Christoffersen. Det frem

gAr af notatet, at en rakke af de opgaver, som Maj-Britt Christoffersen varetog pA opsigel

sestidspunktet, havde IZ — kompetence til at varetage eller ville kunne varetage med

hojst 14 dages oplaring, at en nekke andre opgaver vile krave indtil 3 mAneders opkering,

og at tre funktioner ville krve en lngere oplring. Dc tre funktioner er i notatet angivet

sorn “Fremstilling og vedligeholdelse af cellekulturer” og “Ringtest” henholdsvis som “EU

Reference Laboratory” og “National Reference Laboratory”.

I et notat af 1. rnaj 2012 fra professor Niels Jorgen Olesen er det fremhvet, at fiskesektio

nen har status af henholdsvis nationalt referencelaboratorium og EU’s referencelaboratori

urn for fiskesygdomme. Dc højt specialiserede opgaver knever sammen med en bemanding
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pa kun 6 laboranter og 5 bio1oger/dyr1ger. “at faggruppen er noje sammensat af medar

bejdere med komplementerende og samtidigt overlappende opgaver”, Der er derfor opbyg

get en matriks, hvor 2-3 laboranter altid kan ckekke md for hinanden i ferie- og sygdomspe

rioder. I en medfolgende oversigt er angivet hver enkelt laborant med angivelse afde labo

ranter, som dkker den pâgldende md.

4. Forklaringer

ZZJ har bI.a. forklaret, at bun bar varet ansat i 21 âr ved Veterimerinstituttet og i

hele perioden i 1jerkrsektionen. Hun har i snit brugt 30 % af sin tid pa sikkerhedsarbejde

og har lobende sorget for at efteruddanne sig via relevante faglige kurser, Dc enkelte sekti

oner arbejder selvstarndigt, men der har veret personaleudvekslinger mellem 1jerkre- og

fiskesektionen. En rkke Iaborantopgaver har en rutineprget karakter pa tvrs af sektio

nerne. Det gIder navnlig for PCR-rutiner, som hun selv var med til at indfore og som har

et fielles laboratorium, som hun er sikkerhedsrepnesentant for. Dc fleste sektioner har kva

Iitetssikring og folger noje nedskrevne procedurer og rutiner. Efter at have takket nej til en

overflytning til Frederiksberg havde hun forventet at blive tilbudt en af de tilbageblevne

Iaborantstillinger i flskesektionen. Hun har gode forudsatninger for at arbejde i fiskesekti

onen, da mange af arbejdsopgaverne er ens. Hun har ikke detailkendskab til arbejdsopga

verne, men arbejdsrutinerne er nedskrevne og derfor nemme at stte sig md i. En tillidsre

tjerkra- til fiskesektionen. Hun havde weret dcv i fiskesektionen. men det Ia flere ár tuba

ge. Lisbeth Nielsen blev ogsA overflyttet fra fjerkr2e- til fiskesektionen, og hun fik kun en

samlet oplaring af en mâneds varighed. Hun yule formentlig ogsâ kunne have overtaget

det arbejde, som Maj-Britt Christoffersen udforer, efter en mAneds oplaring.

Flemming Bager bar bl.a. forklaret, at han er uddannet som dyrhege og har varet ansat i

Veterimerinstituttet siden 1995 og fungeret som forskningschef siden 2007. Han har et ge

nerelt kendskab til forholdene i de enkelte sektioner. Fiskesektionen har meget tunge nati

onale og internationale forpligtelser. Han havde ansvaret for personalereduktionerne og be

sluttede, hvem der skulle afskediges henholdsvis tilbydes overflytning. Det grundlggende

hensyn var at beholde de mest kvaliflcerede medarbejdere i forhold til de opgaver der skul

Ic loftes fremover. Medarbejdere med srlig beskyttelse blev sâ vidt muligt fastholdt, men
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det afgorende var at de havde de fornodne kompetencer i forhoid til interne og eksterne

krav, Han Iagde stor energi i at f til at tage imod tilbuddet om at fortsatte som

sikkerhedsieder I Kobenhavn, Han var meget overrasket over, at hun endte med at sige nej,

og at det var begrundet i en manglende tillid, I forbindelse med afskedigelserne gennemgik

han hver enkelt laborants kvaiifikationer og skonnede, hvor meget oplaring der skulle til

for at de kunne bestride arbejdet, En rimelig oplaringstid vile vare 3 mâneder. Han havde

et godt indtryk af, hvad Niels Jorgen Olesen som gruppeleder for fiskesektionen Iagde

vagt pa, og han drøflede sit udkast dl afskedigelser med ham, hvilket forte til visse korrek

tioner. Han droftede ikke J laborantkvalifikationer med Birthe Raid, da hun ik

ke havde nrmere kendskab hertil, men han kan ikke huske, om han pa anden vis bar

nvnt hende i samtaler med Birthe Raid, Der er stor forskel pa at arbejde med virus og

bakterier, og havde ingen erfaring med virus. Nâr man er refereneelaboratori

urn man aile de svare tilfeIde, og arbejdet er derfor meget kravende og specialiseret.

yule ikke were i stand til at overtage Maj-Britt Christoffersens arbejde, da hun

bl.a, ikke kendte til cellekuiturer, som det meste diagnostiske arbejde I fiskesektionen af

henger af, da man ikke benytter PCR-rutiner i samme omfang som de andre sektioner. En

oplaring pa 3 rnâneder yule heller ikke were nok tii, at hun kunne overtage dette arbejde

pa forsvarlig vis. Konsekvensen af at “kiippe” 37 timer sammen fra andre stillinger vile

were, at man skuile have afskediget en af de andre laboranter, og det yule ikke were for

som begge er kommet fra fjerkr- til fiskesektionen, havde forhAndsviden orn henholdsvis

virus og ceilekulturer.

Mette Eliassen har bl.a. forklaret, at hun bar weret ansat I fiskesektionen ved Veterinrin

stituttet i 22 âr, og at hun tillige fungerer som TR-suppleant. Laboranterne er knyttet direk

te dl den enkelte sektion, men i spidsbelastningssituationer bjalper man hinanden. En rak

ke arbejdsfunktioner gär pa tvars af sektionerne, f.eks. PCR-rutiner. Fiskesektionen bar i

skesektionen, fordi hun havde sarlig beskyttelse som sikkerhedsreprasentant, og efter en

máneds ophering kunne bun udfore alle almindelige rutiner. Det samme var tilfieldet med

Lisbeth Nielsen. Arbejdet med cellekulturer er kun vanskeligt for dern der har cellebanken,

og det arbejde udforer hun og Maj-Britt Christoffersen ikke. Det er ikke hendes indtryk, at
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laborantarbejdet i liskesektionen sku lie vre mere krvende end i de andre sektioner. 1-b-

vedparten af laborantopgaerne er overvágningsopgaver”, hvor man gennenilwer den

samme procedure hver gang i henhoid til noje heskrevne procedurer. Den eneste lahorant

rnedarbejder. som liskesektionen formentlig ikke yule kunne undvere, er Nicole Nicoiaj

sen. som er den primare ansvariige for referencefunktionen i fbrhoid tii EU. Niels Jorgen

Olesen har ikke kendskab til kvalifikationer. og hun kunne efler en kort opi

ring sagtens have udfort det arhejde. som Maj-Britt Christoffersen udforte. Hun vii Ic i

hvert faid have varet fuidt funktionsdueiig efter 3 máneders opiring. Arhejdet med ceile

kulturer vil normalt krcve en opiring pa en mned og 3 máneder. hvis det inkiuderer eel

lebanken. Udforeise afringtesten yule derimod krave en ingere opiaring. men den funk

tion biev kun udiort en gang áriigt og med Nicole Nicoiajsen sorn prirnr ansvariig.

Birthe Hald har bi.a. forkiaret. at hun er uddannet sorn dvrlge og stadig er ansat i DTU.

men ikke i Veterinurinstituttet. Hun har vret leder for siden 1 995 og var

gruppeleder i fjerkrsektionen fra 2007. I-Jun havde dog primrt rollen som projektidema

ger, mens bun ikke havde med de aim indeiige laborantrutiner at gore. var en

dygtig og ansvariig laborant. som havde nemt ved at stte sig md i nyt stoE Hun var ikke

involveret i selve afskedigeisesprocessen, men Flemming Bager spurgte hende pa et tids

punkt, om — yule vare i stand til at overtage en iaborantstilling I fiskesektionen.

Det kunne hun ikke svare pa, men hun bekraftede at

_____

- var en dygtig laborant,

Det var hendes indtryk af samtalen, at Fiemming Bager befandt sig i et vanskeligt dilem

ma, fordi TR-regierne knevede overflytning at til fiskesektionen, men gruppe

lederen i fiskesektionen ikke onskede at give afkald pa en af sine egne laboranter.

Niels Jorgen Olesen har bl.a. forkiaret, at han er uddannet som dyrlage og har fungeret

som forst seniorforsker og siden thggruppeleder af fiskesektionen i Veterinarinstituttet si

den begyndelsen af I 99Werne. Han har en tet føling med det laborantarbejde der udfres I

sektionen. mens han har et ret hegrnset kendskab til laboranter i andre sektioner. Fiske

sektionen er det eneste fagiige miljo af denne art i Danmark. Der er stor forskei pa labo

rantarbeidet i fiske- og fjerkrasektionen. seiv om en rkke af de grundkeggende iunktio

ncr er identiske. Det kan ikke henge sammen. hvis ikke aile baboranter kan varetage alie

Iaborantfunktioner. Han biev vist ikke spurgt direkte af Flemming Bager. oni muligheden
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for at overflytte til flskesektionen, Det skyldes formentlig, at Flemming Bager

vile kende svaret. da de var meget pressede p grund af nedskringer og flytning til Ko

benhavn. Han har haseret sine vurderinger af pa hendes CV og generelle erfii

ringer med opkuring af lahoranter, men ikke konkret vurderet hendes thrskellige k’aIitika

tioner i tbrhold iii egne medarbejdere. rvlaj-Britt Christoffersen kernekompetence er udvik

ling af nyc PCR-metoder. ligesom hendes indsigt i cellekulturer ogsa er meget urdi1uld

for sektionen. Det yule knuve meget omfattende oplring af ftr at hun kunne

overtage Maj-Britt Christutlersens opgaver og en del afoplaringen kan ikke foregá sidelo

bende. hvis den skal hae tilstnukkelig dybde. Lisbeth Nielsen har arbejdet med virus i 30

r og var i

hg og havde eEev-erfring fra flskesektionen.

5. Parternes argumenter

Klager liar til stolle for pàstand I anfort. at der ikke foreI arbejdsmangel pa tidspunktet

for opsigelsen af . da opsigelsen er begrundet i DTUs interne beslutning om at

flytte Veterimerinstituttets afdeling i Aarhus til Kobenhavn. Indklagede kunne ydermere

have tilbudt at ‘klippe” en stilling pa 37 timer sammen afarbejdsfunktioner fra

de tilbageblevne laborantstillinger i fiskesektionen. har derfor krav pa det for

kengede opsigelsesvarsel.

Til stotte for pästand 2 har kiager anført, at indklagede har bevisbyrden for, at der forelá

tvingende grunde til opsigelsen, og at indklagede ikke har loftet denne bevisbyrde. Klager

har herved henvist til, at indklagede var forpligtet til at “klippe” en stilling pA 37 timer

sammen af de arbejdsfunktioner fra andre laborantstillinger, sorn hun yule vre i stand til

at udføre med det samme eller med en minimal ophering. Klager har ydermere henvist til.

at alle de skriftlige kvalifikationsvurderinger I sagen er udarbejdet efter opsigelsen. og at

Niels Jørgen Olesen har forklaret. at han ikke blev inddraget for afskedigelsen. Forklarin

gerne fra — og Mette Ehiassen viser. at efter en kortere ophering kun

ne have bestridt det arbejde sorn là i Maj-Britt Christoffersens stilling. Selv efter indklage

des egen efterfolgende opgorelse over opkeringskravene til de enkelte iunktioner er det

kun f funktioner — cehlekulturer og ringtest — som ville krve en kengere ophering end 3

mAneder, og her star Niels Jorgen Olsens og Mette Eliassens forklaringer over fir hinan
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den. Birthe Halds forklaring tyder p. at indklagede har undladi at tilbde • ar

hejde i fiskesektionen pa grund af modstand fra gruppetederen. lndklagede liar ikke toilet

sin he ishrde. og det mi i den forhindeise ogsá komme indkiagede til skade. at man har

afvist et sn og skon I sagen, sorn hun kunne have giver et pracist og uvildigt billede af

kravene til oplring. Der skal udmales en betydelig godtgorelse. da fhrklaringen fra Birthe

Raid viser. at Flemming Bager var kiar over, at han var ude pa tynd is i forhotd til tiilidsre

prtesentantallalens krav.

Indklagede har til stotte for sin frifindelse for pâstand I bi.a, anfort. at der forelA arbejds

mange! pa opsige!sestidspunktet, da opsigeisen skyides udefrakommende forhold og der

ikke var ledigt arbejde tit pa opsigeisestidspunktet.

Til stotte for pástanden om frifindelse for pâstand 2 har indklagede bl.a. anfort, at man ikke

var forpligtet til at “klippe” en ny stilling sammen tit lndkiagede er enig i. at

det teoretisk set kunne lade sig gore at klippe’ en stilling sammen. men man var ikke for

piigtet hertiL da det yule have fort til en afskedigeise af en afde andre laboranter, da Ion

summen skulle vre undret. Det afgorende er derfor, om - yule have vret i

stand til at overtage Maj-Britt Christoffersens stilling efter en rirnelig oplring, hviiket vii

sige en ophering af indtil 3 mAneders varighed. Ved denne vurdering ma der lgges afgo

rende vgt pa forklaringen fra Niels Jorgen Olesen som foige af hans position sorn fag

gruppeleder og mangeArige erfaring med ophering i fiskesektionen. Niels Jorgen Olesens

forklaring viser. at der var tale om et mindre og specialiseret iaborantmiljo som skulle vare

i stand til at honorerer meget skrappe nationale og internationale kvalitetskrav. Det kan

derfor ikke kritiseres, at indklagede vurderede. at skulle have en omfattende

opiring for at overgã tii fiskesektionen. da hun ikke fra sit arbejde i tjerkrsektionen

havde erfaring med virus og cellekuiturer. Bade ceilekulturer og ringtesten er heft afgoren

de funktioner i fiskesektionen og krvede lngere opiring end 3 máneder. Der kan ikke

hegges vagt pa. at der tidligere er overflyttet to laboranter fra fjerkr- tit fiskesektionen,

da de begge havde bedre forudsetninger for at udfore arbejdet. En eventuel godtgorelse I

sagen skal udmáles tii et vasentligt lavere belob end pástáet afklager.
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6. Begrundelse og konklusion

Ad pastand I — forLvnget opsigelsesvarsel

Afskedigelse af en sikkerhedsreprasentant folger reglerne for afskedigelse af tiIIidsrepra

sentanter pa del pága1dende faglige omrade. jt herved arbejdsmiljolovens § 10. stk. 2. Det

folger af § II. stk. , i den statslige aflale om ti1Iidsreprsentanter. at en tiI1idsreprsentant

har krav pa at f for1nget sit sdvanIige overenskomstmssige opsigelsesvarsel med 3

máneder, medmindre opsigelsen er begrundet i arbejdsmangel.

Opsigelsen af var ifolge opsigelsesbrevet af 17, oktobcr 2011 begrundet i ar

bejdsmangel og der er ikke noget grundlag for at antage, at der reelt har vret tale om en

anden begrundelse. Beslutningen om at opsige — var begrundet I svigtende md

tgter og et deraf lolgende behov fbr at reorganisere Veterinrinstituttet ved DTU med

bade samling af medarbejdere og betydelige personalereduktioner til folge.

blev opsagt. fordi det ikke var muligt at tilbvde hende ledigt arbejde I flskesektionen. som

forblev I Aarhus. og fordi hun ikke onskede at tage irnod et tilbud om at overflytte til Ko

benhavn.

Da opsigelsen af — sáledes er begrundet i arbejdsmangel og ubestridt er sket

med hendes sedvanlige overenskomstrnassige varsel frifindes indklagede for kiagers pa-

stand 1.

Ad pástand 2 — tvingende grunde til opsigelse

Ifølge § 11, stk. i. i den statslige tiHidsreprsentantafla1e forudsetter en opsigelse af en til

lidsrepnesentant — og dermed tillige en sikkerhedsreprsentant som — at der

foreligger tvingende grunde. I cirkukerehemerkningerne til § 11 er det understreget. at ar

bejdsmangel kun er en tvingende ársag. “hvis ansttelsesmyndigheden kan dokumentere.

at man ikke lige s godt kunne have afskediget en anden medarbejder.”

Alle medarbejdere I fjerkrsektionen. hvor var ansat. blev opsagt. og det var

derfor ikke muligt for hende at fortsette i den hidtidige stilling. Sporgsmâlet er derfor, om
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indklagede I stedet hurde have tilbudt hende at overgâ til en Iaborantstilling I fiskesektio

nen, der fortsat skulle hetinde sig i Aarhus 1 en tidsbegrnset periode.

Der kan ikke gives kiager medhold i. at indklagede havde en ubetinget pligt tiE at tilbyde

en n’. ‘sammenklippet” stilling, selv orn det yule vare muligt at sammenstte

en sádan stilling af udvalgte arhejdsfunktioner fra andre laborantstillinger i tiskesektionen.

Det er ikke i sig sely aIi.torende. orn en sammenklippet stilling yule betyde. at en anden Ia

borant skulle afskediges som folge af en uamdret lonsum. [)erimod m det tilkgges afgo

rende vgt. at man herved yule pàhugge indklagede at oprette en helt ny laborantstilling.

som tillige yule bryde med den eksisterende — fagligt velbegrundede struktur for labo

rantarbejdet i fiskesektionen. En sã vidtgáende omplaceringspligt har indklagede ikke i et

tilfielde som det foreliggende.

Det er herefter afgorende for sagens bedommelse, om indklagede har dokurnenteret. at

1 heller ikke yule have vret i stand tiE efter en rimelig oplringsperiode at overtage

det laborantarbejde. soni hlev udført af Maj-Britt Christoffersen. Ved denne vurdering kan

det efter opmandens opfattelsc ikke komme indklagede til skade, at man protesterede over

for at afvikle syn og skon I sagen.

Det fremstàr efter de afgivne forkiaringer fra Flemming Bager, Niels Jorgen Olesen og Bir

the Hald — der alEc indtog en lederposition — som noget usikkert, hvilken procedure der

blev fulgt og pa hvilket grundlag vurderingen af kvalifikationer blev foretaget

I forhold til de tilbageblevne laborantstillinger I fiskesektionen, Bade Niels Jørgen Olesen

og Birthe Hald har säledes ihrklaret, at de ikke biev inddraget direkte i afskedigeisespro

cessen før beslutningen om afkedigelse blev truffet.

Det fremlagte skriftlige materiale i sagen er efter det oplyste forst udarbejdet efter afskedi

gelsen blev truffet. Oversigten over den oplring, som skulle have for at be-

stride Maj-Britt Christoffersens arbejdsfunktioner viser, at hovedparten af opgaverne kun

ne bestrides med en oplring af indtil 3 màneders varighed. Det henstàr efter forkiaringen

fra Mette Eliassen som usikkert. om det yule udgore et reelt problem for den praktiske til
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retteheggelse af laborantarbejdet i fiskesektionen, at det yule krve en hengere ophering

for at gore j fuldt ka1ificeret til at udfore cellearbeidet og ringtesten.

lndklagede har pa denne samlede baegrund ikke godtgjort. at ikke efter en ri

melig opheringsperiode yule have vret i stand til efter en rimelig oplaringsperiode at ud

fore det Iaborantarbejde som blev udfort af Maj-Britt Chritoffersen, Indk!agede har derfor

ikke godtgjort. at der forelá tvingende grunde til at afskedige

Ved tästsattelsen af godtgorelsens storrelse ma der tages hensyn til bade —

langvarige anciennitet og den pressede personalemssige situation, sorn fiskesektionen be

fandt sig i som folge af nedskaringer, den forestAende flytning til Kobenhavn og de bety

delige eksterne forpligtelser. Godtgorelsen kan derfor passende thstsatttes til 100.000 kr.

P baggrund af det anforte

besteinmes:

lndklagede fritindes for den nedlagte pastand 1.

Jndklagede tilpligtes at betale IOOMOO kr, til med sdvan1ig procesrente fra

sagens anheg til betalings sker.

Hver part berer egne sagsornkostninger og betaler halvdelen af udgifterne ill opmanden.

Jens Kristiansen

14


