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Kære bestyrelsesmedlemmer

Tak for et godt og udbytterigt møde i går til formiddag. 

Som jeg nævnte for jer, sætter jeg stor pris på meningsudvekslinger, dialog og samarbejde. 

Jeg opfatter derfor også jeres initiativ til at få uddybet forhold omkring vores fælles 

virksomhed og herunder spareplanen som konstruktivt for et fremadrettet samarbejde. 

Vi aftalte på mødet, at jeg kort skriftligt gentager mine svar på jeres spørgsmål stillet i en 

mail tidligere på måneden samt på nærværende møde. 

Afholdelse af ferie

DR overholder ferielovgivningen, og alle, der er omfattet af ferieloven, har ret til at afholde 

tre ugers sammenhængende ferie i perioden fra den 1. maj til den 30. september hvert år. Hvis 

det er muligt, lægges ferien, hvor medarbejderen ønsker det. Arbejdspladsens tarv er dog 

afgørende for, hvornår ferien kan lægges, og det er ikke altid muligt at give alle tre uger i 

højsæsonen. Ind i mellem vil en medarbejder foretrække at få to uger i f.eks. skoleferien og én 

uge udenfor frem for at få tre sammenhængende uger uden for højsæsonen.

Det er min klare opfattelse, at langt størstedelen af DRs medarbejdere er tilfredse med 

realiseringen af deres ferieønsker, og at DR har en fornuftig politik på dette område – også 

når det gælder direktionen. Men - det kan ikke understreges nok - det er en af DRs klare 

værdier, at der skal være tid til at være sammen med familien. Det skal vi hele tiden have 

fokus på. Og det vil jeg benytte enhver lejlighed til at indskærpe. 
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Og for en god ordens skyld; det samme ræsonnement ligger til grund for, hvornår 

direktionens medlemmer afholder deres ferie. 

Genovervejelse af personsager

Angående spørgsmålet om ”empatisk genovervejelse” af en enkelt personsag, så har jeg nu 

efter mødet bedt DR HR om at tage fat i DJs advokat igen med det formål at få et snarligt 

møde. Hermed overlader vi det til ”fagfolkene” at finde en løsning på denne sag. Sådan 

foretrækker jeg, at vi håndterer sådanne personsager. Vi vil fra DRs side gøre alt hvad vi kan 

for at få en hurtig afklaring. 

For at sikre at alle behandles ensartet og retfærdigt skal HR altid inddrages i forbindelse med 

afskedigelser og indsigelse af fratrædelsesaftaler.

Ledelseskommunikation i forbindelse med spareplanen

Som bekendt har HSU på en række ekstraordinære møder løbende været inddraget i 

drøftelser af spareplanen samt udmøntningen og konsekvenserne af denne. Det har i hele 

spareplan-forløbet været afgørende for ledelsen, at tillidsrepræsentanterne er involveret og 

tilstrækkeligt informeret.  Vi har med samme udgangspunkt også søgt at kommunikere 

løbende til hele Huset, når der har været nyt/beslutninger mv. 

På bestyrelsesmødet den 4. september bliver den reviderede programstrategi for 2008 

forelagt.  Det er meget sent i forhold til andre år, hvor planen plejer at blive godkendt i 

foråret. Men det har været nødvendigt i år, da vi har arbejdet med at skabe sammenhæng 

mellem 1) hvor vi skal spare og 2) hvilke programmer vi ønsker at producere næste år. 

Programstrategien vil blive kommunikeret detaljeret ud i organisationen i løbet af september 

og oktober. Og som jeg nævnte, vil HSU med forbehold for bestyrelsens bemærkninger få 

forelagt planen på det ordinære HSU den 3. september. 

Senest er der blevet arbejdet intenst på at analysere Nyhederne, ND Produktion og ARC 

forud for sindet-dagen i september. Det har medført, at rammerne for de oprindelige sparemål 

er blevet justeret, og at der bliver nu arbejdet videre med resultatet og implementeringen i 

nyhedsområdet med inddragelse af medarbejderne. HSU blev orienteret om dette arbejde på 

et møde den 13. august 2007, ligesom nyhedsområdets medarbejdere på et LSU og 

medarbejdermøde fik en orientering herom. 
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Ingen skjulte dagsordener

Jeg vil gerne gøre det helt klart, at DR ikke har en skjult dagsorden om generelt at erstatte 

fastansatte med TBAer. Og DR genansætter heller ikke folk, der er blevet sindet, i deres egen 

stilling som TBA-er. Stillinger, der er nedlagt i afskedigelsesrunden, er de facto nedlagt, og 

hvis der er brug for fortsat at få løst opgaver, som tidligere har været indeholdt i stillingen, 

vil der blive taget særskilt stilling hertil. Den tidsbegrænsede ansættelse kan forekomme på 

grund af et opstået barselsvikariat, eller en kollega i egen eller en anden enhed har orlov eller,

at der er konkrete tidsbegrænsede opgaver, som skal løses.

Med hensyn til omplaceringen internt i DR, så er alle chefer forpligtet til at kontakte DR HR 

hver gang de ønsker en stilling besat. Hver gang en chef retter henvendelse til DR HR for at 

få en stilling besat, vurderer DR HR, om en af de afskedigede vil kunne varetage stillingen. 

Hvis DR HR herefter vurderer, at der er et match, går man videre med dette. Ikke kun faste 

stillinger vurderes på denne måde - også TBA-stillinger vil efter en konkret vurdering blive 

vurderet på samme måde. Det er foreløbig lykkedes at omplacere 22 ansatte i denne 

sparerunde - heraf 14 siden juni - til andre faste stillinger.

Og som vi talte om på mødet, kan vi sammen - HR og tillidsfolk - gøre dette arbejde endnu 

bedre. HR kan af gode grunde ikke kende til alle medarbejderes ønsker, kompetencer mv., som 

kan aktualisere en omplacering. Så hjælp jeres kollegaer og hjælp HR i denne proces, hvis I 

mener, at vi har overset muligheder.  

Besparelser i DR Programmer/Nyheder

De sidste brikker i spareplanen er nu faldet på plads. I forbindelse med analysearbejdet i DR 

Programmer/Nyheder har det vist sig, at der skal spares 10 mio. og ikke 22 mio., som var det 

oprindelige mål. Der har i arbejdet med analyserne været lagt vægt på, at DR ikke ønsker at 

gå på kompromis med det kvalitetsniveau, som seerne oplever. Samtidig har det været et mål 

at rydde helt op i Nyhedernes økonomi, da der er blevet overspenderet de sidste par år, 

hvilket har resulteret i en generel usund økonomi.

Jeg er enig med jer i, at vi hurtigst muligt kommunikerer på Inline hvilke kompenserende 

besparelser vi har identificeret og at disse besparelser ikke vil betyde fyringer i andre 

afdelinger. 

Status på stillingsnedlæggelser

Status på antallet af stillingsnedlæggelser er pr. juni 2007 i alt 365 hvoraf:



4

 98 var tomme stillinger

 13 var naturlig afgang 

 59 var TBA/freelancere

 69 var fratrædelser

 22 var omplaceringer

 104 var afskedigelser

Antal ansatte med specialkompetencer

DRs programstrategi for 2008 skal som nævnt behandles i bestyrelsen den. 4. september. De 

indholdsmæssige prioriteringer i programstrategien er foretaget ud fra både spareplanen og 

public service-kontraktens krav. Det betyder, at vi fremlægger en solid og sammenhængende 

strategi, der tager højde for behovet for specialkompetencer.

Besparelser på chefniveau

Det økonomiske omfang af chefstillingsnedlæggelserne er 12. mio. kr. i Programdirektørens 

område alene. Vi vender tilbage med det samlede beløb, herunder også hvad det indebærer for 

det samlede ledelseslag, at vi har oprettet de såkaldte projektledere. Det har hele Husets 

interesse og vil blive del af en ledelseskommunikation. 

Flytningen af B&U

Som jeg nævnte, så bor TV-Drama stadig i TV Byen. Der kommer dog ikke til at stå tomme 

studier i DR Byen, som aldrig bliver anvendt. Til gengæld vil der med stor sandsynlighed 

være tidspunkter, hvor der er ledig kapacitet som følge af produktionsvilkårerne. 

Endvidere vil jeg gerne kvittere for de øvrige bemærkninger og forslag, I fremkom med på 

mødet. Her har jeg især noteret mig:

Èt DR processen. Vi har stadig mange udfordringer. Nogen steder i DR er vi kommet 

længere end andre steder. Der skal holdes fast i målet. 

Vi bør videndele og evaluere på de tekniske problemer som medarbejderne oplever, så vi kan 

sikre os mod gentagelser. 

Og endelig vil jeg gentage: Har I eller nogen af jeres kolleger kendskab til forhold og 

beslutninger, som ikke er i overensstemmelse med de synspunkter, som jeg gav udtryk for på 

mødet eller har gjort i andre sammenhænge, så giv mig besked. Jeg vil undersøge sagerne og 
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eller har gjort i andre sammenhænge, så giv mig besked. Jeg vil undersøge sagerne og 

forholde mig til det. 

Med venlig hilsen

Kenneth Plummer

Generaldirektør


