
Uddybende kommentarer og spørgsmål:

Kritik af direktionsmedlemmer

Vi anerkender, at mediedirektøren planlægger og afholder ferie med sin familie. Blot 

er signalværdien ikke særlig god. Det er svært for kollegaerne at forstå, at en af de 

øverste ledere drager på 7 ugers ferie samtidig med en af de største kriser i DR´s 

historie. Og det bliver ikke lettere at acceptere, når vi samtidig fra kolleger hører, at 

de ikke har kunnet få opfyldt DERES ønsker om 3 sammenhængende ferieuger - og 

kun har haft mulighed for at afholde 2 - to - sammenhængende ferieuger med deres 

familier. Fra chefernes side under henvisning til DR’s øjeblikkelige krise. Ikke alene er 

det i strid med ferieloven, men også ledelsesmæssigt uacceptabelt: Vi har lavet en 

personalepolitik, der vægter sammenhængen mellem arbejds- og familieliv. Den 

personalepolitik gælder også uden for direktionsgangen. 

Vi glæder os over, at der ”fremover ikke må opstå misforståelser, som det har været 

tilfældet for et par enkelte” ifm. fratrædelsesordninger. Men vi beder dig fortælle os, 

hvad du har tænkt dig at gøre for de enkelte kollegaer, der er kommet i klemme pga. 

misforståelser mellem chef og HR? Vi anbefaler, at de enkeltes sager tages til 

empatisk genovervejelse med udgangspunkt i, at det ikke skal komme dem til skade, 

at en chef har misforstået reglerne. 

Ledelseskommunikation i forbindelse med spareplanen

Vi har bedt om præcise udmeldinger på, hvad der skal laves og hvad der ikke skal 

laves. Det har vi fortsat ikke fået fyldestgørende svar på. Det er analysearbejder i 

gang i de områder, der rammes i september, men selv i områder, der er afmeldt, er 

cheferne stadig ikke i stand til at fortælle, hvad der skal laves og af hvem, herunder 

hvem der skal udføre f.eks. administrative, praktiske og tekniske funktioner. Hvis 

svaret er, at I ikke ved det, så sig det dog! 

Hvis ledelsen har lavet det nødvendige analysearbejder om den fremtidige produktion 

og produktionsprocesser før den skrider til fyringer, så må vi kunne få resultatet af 

det analysearbejde at se.

Hvis ledelsen derimod først laver analysearbejdet, efter at de har fyret folk, hvordan 

afgør de så, hvem der skal fyres?



Skjulte dagsordener

Det er os bekendt, at der på flere redaktioner/afdelinger løbende ansættes 

freelancere/tba’ere alene for, at de respektive afdelinger kan opfylde deres 

forpligtelser overfor CR i 2007. Samtidig må vi formode, at der på en række 

programmer, der har fået fyret medarbejdere, men som fortsætter i 2008, må skulle 

nyansættes for at forpligtelserne kan overholdes.

Helt konkret: Hvad bliver det gjort for, at opsagte kolleger får tilbudt de job, der vil 

opstå?

Desuden er det er nødvendigt at få opklaret, hvorfor man fyrer folk, kommer i tanke 

om at de alligevel ikke kan undværes, og derefter genansætter dem på TBA-

kontrakter. 

Denne handlemåde nærer mistanken om en skjult dagorden, der skal ændre balancen 

mellem fastansat beskæftigede og tidsbegrænset ansatte i de sidstes favør: et DR 

med en lille fastansat stab og en hær at kortvarigt ansatte.

Er det dét ledelsen er ved at skabe uden at sige det højt?

Besparelser i DR Programmer/nyheder

Vi mangler fortsat gennemskuelighed. 

Hvordan er de tidligere budgetunderskud opstået, hvem har ansvaret og hvilke 

konsekvenser har det fået?

Desuden savner vi en gennemskuelighed forstået som: hvad der "over"spares gennem 

fyringer i eet område, skal kunne matches direkte af færre fyringer i et andet område 

- eller omplaceringer der svarer til det "over"sparede beløb. Med Orientering som et af 

de konkrete eksempler.

Vi vil desuden gerne have en status på situationen, f.eks. hvor mange der pt. har 

forladt eller er i færd med at forlade DR på eget initiativ. Vi forventer, at dette vil 

kunne aflæses mærkbart i antallet af reelle fyringer.

Antal ansatte med specialkompetencer...



Det må være muligt at være mere præcis i besvarelsen af spørgsmålet, herunder 

hvordan man agter at opfylde den journalistiske formidlingsproces i forbindelse med 

DR public Service forpligtelse inden for de nævnte kulturgenrer

Besparelser på chefniveau

Vi takker for de konkrete tal, men mangler svar på resten af vores spørgsmål:

Hvad er det økonomiske omfang af chefstillingsnedlæggelserne? Og hvordan indgår 

det sparede beløb på cheflønninger i den samlede spareplan?

Flytningen af B&U

Af svaret fremgår det, at der endnu ikke er truffet beslutning om en flytning af DR 

Drama. Kan en flytning af B&U til Århus og en evt. ikke-flytning af DR Drama fra Tv-

Byen medføre, at der kommer til at stå tomme studier i DR Byen?

Der tages forbehold for yderligere spørgsmål og kommentarer.


