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DAGENS PROGRAM 

Velkomst 

Retlige konsekvenser af fejlhåndtering 

Hvad er low performers 

Cases 

Sådan håndteres low performers i Finans-

ministeriets koncern 
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HVAD ER LOW PERFORMERS 

Sofie Plesner 

Chefkonsulent i Moderniseringsstyrelsen 

Arbejder til dagligt i afdelingen for jura og 

pension i vores afskedsteam 

Yder generel ansættelsesretlig rådgivning og 

forhandler afskedssager 

Er uddannet advokat og har bla. tidligere været 

ansat som forhandlingschef i HR i en privat 

virksomhed med 1500 ansatte og har også en 

fortid i Personalestyrelsen hvor jeg forhandlede 

overenskomster på undervisningsområdet 

samt varetog fagretlige sager. 
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GOD ARBEJDSGIVERADFÆRD SOM RAMME 

FOR ARBEJDSPLADSKULTUREN 

Lovgivning 

OK og aftaler 

Det lokale 

ledelsesrum 

Lovgivning 

Overenskomster og 

lovgivning giver plads 

til  hensigtsmæssig 

anvendelse af 

personale-

ressourcerne.  



5 

HVORDAN IDENTIFICERER MAN SINE LOW 

PERFORMERS? 

Når medarbejderen… 

ikke yder en fuld arbejdsdag, fx ofte 

møder for sent 

ikke producerer på samme niveau som 

andre kollegaer i samme rolle 

holder for lange pauser  

ikke færdiggør arbejdsopgaver 

ikke overholder deadlines 

ikke lever op til forventningerne 

ikke honorer krav fra ”kunder” og 

samarbejdspartnere 
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GENNEMSNITLIG ANDEL AF HML 

PERFORMERS I ORGANISATIONER 

30% 

60% 

10% 

High Performers Middle performers Low performers
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HVORDAN BELØNNER MAN SÅ SINE HIGH 

PERFORMERS? 
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HVAD SKAL MAN SÅ GØRE VED SINE LOW 

PERFORMERS? 

 
Identifikation 

   
Handleplan 

 

Middel 
performer 
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Identifikation 

Handleplan 

Advarsel 

Afskedigelse 



 

 
 

5. OKTOBER 2016 

 

 

Lene Damkjær Christensen 

Advokat, Associeret Partner hos 

Kammeradvokaten i teamet for 

ansættelsesret 

Betydelig erfaring med alle aspekter af 

ansættelsesretten samt førelse af 

retssager.  

Har herudover et indgående kendskab til 

særligt de statslige myndigheders 

processer og håndteringer af 

forvaltningsretlige spørgsmål, der 

generelt rejses i tilknytning til offentlige 

myndigheders sagsbehandling af 

ansættelsesretlige sager. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifuJqz88PPAhVCEiwKHd_AAxgQjRwIBw&url=http://www.danskeadvokater.dk/Nyheder.aspx?ID%3D19049%26PID%3D39642%26Action%3D1%26Newsid%3D17955&psig=AFQjCNFiG602TL_PwD6NXEQLjjSZkTktTQ&ust=1475765039980505


5. OKTOBER 2016 

› Der er sparsom retspraksis om uegnethed i opgavevaretagelsen 

 

› ”Luges ud” i nedskæringsrunder, bliver til sygesager/samarbejdet 

(fratrædelsesaftaler?) 

 

› Særligt problem i forhold til tjenestemænd = rådighedsløn og den 

efterhånden store gruppe af beskyttede medarbejdere 

 

 

Retlige konsekvenser af fejlhåndtering 
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5. OKTOBER 2016 

› 1) Medarbejdere beskyttet af TR-aftalen: 

 

› Særdeles vanskeligt at påvise tvingende grunde i form af uegnethed, hvis 

hverken holdt samtaler eller givet advarsel (FV.2003) 

 

› Skal der rejses indsigelse mod valget? 

 

 

Retlige konsekvenser af fejlhåndtering 
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5. OKTOBER 2016 

› 2) Medarbejdere som bliver beskyttet af LBL § 9 kan være sværere at 

løfte bevisbyrde, hvis ikke tidligere håndteret uegnethed (SH2001) 

 

› 3) Handicappede, 2a-forpligtelsen (U.2015.315Ø/tilkendegivelse) 

 

› 4) De såkaldt ældre medarbejdere (U.2016.1168H) 

 

 

Retlige konsekvenser af fejlhåndtering 
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5. OKTOBER 2016 

› Husk at holde fast i det igangsatte spor, klar tale og ingen 

sagsbehandlingsfejl – domstolene respekterer vidt skøn i forhold til selve 

uegnetheden (EX. på for mange ”sporskifter” (VL 13. maj 2015) 

 

› HR: Først advarsel og ved manglende forbedring afskedigelse (ikke 

bortvisning/”Kassen, kassen og kassen”) 

 

 

Retlige konsekvenser af fejlhåndtering 
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SÅDAN HÅNDTERES LOW PERFORMERS I 

FINANSMINISTERIETS KONCERN 
 

Klaus Skyt Hansen 

Teamleder i Moderniseringsstyrelsen 

Arbejder til dagligt i Finansministeriets 

Koncern HR, hvor jeg er personaleleder 

for juristerne og HR-partnerne.  

Er uddannet  jurist og har en baggrund 

som turnusfuldmægtig i 

Justitsministeriets departement og 

derefter som chefkonsulent i 

Civilstyrelsen.  Har igennem de seneste 

8 år arbejdet med HR i bred forstand, 

herunder med personalejuridiske sager.  
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HVORDAN GØR VI I PRAKSIS? 

Skab overblik 
• Fra ‘privatpraktiserende’ personalejuridisk rådgivning fra sag til sag 

• Til systematik og overblik på tværs af sager 

• Sager kan tage tid – intern dokumentation, så kolleger kan tage over 

 

Følg op og lav handlingsplaner med lederne 
• Sæt datoer og frister for opfølgning med ledere – det kan nemt drukne i hverdag og lederskift 

• Klar forventningsafstemning om hvad lederne skal gøre og hvordan. 

 

Skabeloner 
• Saml op, lav paradigmer og bank over eksempler på instrukser, forventninger på skrift, handlingsplaner, 

m.m. – sagerne ligner ofte hinanden. 
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OVERBLIK OVER PERSONALESAGER  

– HVILKE, TYPE OG STATUS 

 

 

Adfærd  Performance  

        - typisk de sværeste 
  

Sygdom  Adfærd  

Dato for opstart Institution  Personaleleder  Sagstype 

Bemærkninger Dato for opfølgning Dato for afslutning  Sagsskridt  

Sagstyper 
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IDENTIFIKATION, ROLLEAFKLARING OG 

DOKUMENTATION AF LOW PERFORMANCE 

Løbende 

opfølgning/ 

status på 

performance på 

1:1 samtale 

Mail med referat 

til 

medarbejderen 

efterfølgende  

Identificering af 

hvori problemet 

består og hvad 

der kan 

forventes 

Intern 

handlingsplan 

ml leder og KHR 

Handlingsplan 

og forventning 

til medarbejder  

Evt konkret 

instruks 
Sanktion 

Aktion    

1. Opstartsmøde Ansvarlig Tidspunkt Gennemført 

Opstart af personalesag: 
 
1.1 Redegørelse for sagen og beskrivelse af problemstilling og evt. 

historik. 
 

1.2 Koncern HR udarbejder procesplan for videre forløb i forlængelse af 
opstartsmøde.  

[PERSONALE-
LEDER]  

+ Koncern HR 

 [Dato] 
 
 
 

[Dato] 

2. Løbende opfølgning Ansvarlig Tidspunkt Gennemført 

Fokus på manglende performance: 
 

2.1 Hver gang [NAVN] ikke performer tilfredsstillende, skal dette 
adresseres over for ham i en samtale.    

 
2.2 Hver samtale skal følges op af en mail med en beskrivelse af, hvad 

der blev drøftet under samtalen af problemer, og hvad der evt. er 
aftalt fremadrettet. Mailen skal sendes til [NAVN] til orientering og 
med Koncern-HR bcc (XXX). 

[PERSONALE-
LEDER] 

 
 
 
 
 

Straks [Datoer] 

3. Statusmøde Ansvarlig Tidspunkt Bemærkninger 

3.1 Opfølgning på personalesag 
[PERSONALE-

LEDER]  
+ Koncern HR 

[Dato]  

4. PULS Ansvarlig Tidspunkt Gennemført 

4.1 PULS-vurdering 

 PULS-vurderingen skal afspejle [NAVN]’s low-performance 
ligesom han skal gøres opmærksom på de arbejdsopgaver, som 
han ikke varetager tilfredsstillende.  

 
4.2 Udviklingsplan 

 [NAVN]’s udviklingsplan skal adressere hans low-performance, og 
indeholde konkrete, målbare udviklingsinitiativer og 
forbedringspunkter.  

 Udviklingsplanen kan også indeholde en aktivitet i form af et 
ugentligt statusmøde med [NAVN], hvor der følges op på hans 
arbejde og kvaliteten af hans leveringer. Der skal skrives referat af 
det ugentlige statusmøde og sendes en kopi til [NAVN] 
efterfølgende. 

 [NAVN] må ikke ”forpligtes over evne”, dvs. der må ikke stilles 
større krav til ham en hvad man sædvanligvis kan forvente af en 
medarbejder i hans stilling med samme anciennitet. 
 

4.3 Budskabet til [NAVN] under PULS skal være:  

 I lyset af at [NAVN]’s performance er ringe, og at performance-
niveauet i forvejen ligger under hvad man kan forvente af én i 
hans stilling, har man svært ved at se en fremtid for ham i 
[STYRELSE]. Han bør derfor overveje at søge alternativ 
beskæftigelse uden for [STYRELSE]. 

 Det må ikke komme til udtryk, at [STYRELSE] er i gang med at 
forberede en afskedigelsessag.  
 

4.4 [NAVN] skal ikke tildeles engangsvederlag eller anden økonomisk 
”belønning” ifm. PULS og lønforhandlingerne. 

[PERSONALE-
LEDER] 

[Uge X] [Dato] 

5. Statusmøde Ansvarlig Tidspunkt Bemærkninger 

5.1 Opfølgning på personalesag 
[PERSONALE-

LEDER]  
+ Koncern HR 

[Dato]  

6. Tjenstlig samtale Ansvarlig Tidspunkt Gennemført 

Hvis [NAVN]s performance ikke forbedrer sig i løbet af 6-8 uger, bør 
den manglende performance adresseres mere formelt: 
 

6.1 Den manglende performance kan adresseres i en tjenstlig samtale.  

 Til samtalen påpeges de utilfredsstillende/uacceptable forhold 
over for [NAVN].  

 [NAVN] skal ved samme lejlighed gives mulighed for at 
kommentere på det fremførte.  

 Det bør til samtalen præciseres over for [NAVN], at man i den 
kommende periode vil være særligt opmærksom på hans 

[PERSONALE-
LEDER]  

+ Koncern HR 

+ 6-8 uger [Dato] 

Aktion    

1. Opstartsmøde Ansvarlig Tidspunkt Gennemført 

Opstart af personalesag: 
 
1.1 Redegørelse for sagen og beskrivelse af problemstilling og evt. 

historik. 
 

1.2 Koncern HR udarbejder procesplan for videre forløb i forlængelse af 
opstartsmøde.  

[PERSONALE-
LEDER]  

+ Koncern HR 

 [Dato] 
 
 
 

[Dato] 

2. Løbende opfølgning Ansvarlig Tidspunkt Gennemført 

Fokus på manglende performance: 
 

2.1 Hver gang [NAVN] ikke performer tilfredsstillende, skal dette 
adresseres over for ham i en samtale.    

 
2.2 Hver samtale skal følges op af en mail med en beskrivelse af, hvad 

der blev drøftet under samtalen af problemer, og hvad der evt. er 
aftalt fremadrettet. Mailen skal sendes til [NAVN] til orientering og 
med Koncern-HR bcc (XXX). 

[PERSONALE-
LEDER] 

 
 
 
 
 

Straks [Datoer] 

3. Statusmøde Ansvarlig Tidspunkt Bemærkninger 

3.1 Opfølgning på personalesag 
[PERSONALE-

LEDER]  
+ Koncern HR 

[Dato]  

4. PULS Ansvarlig Tidspunkt Gennemført 

4.1 PULS-vurdering 

 PULS-vurderingen skal afspejle [NAVN]’s low-performance 
ligesom han skal gøres opmærksom på de arbejdsopgaver, som 
han ikke varetager tilfredsstillende.  

 
4.2 Udviklingsplan 

 [NAVN]’s udviklingsplan skal adressere hans low-performance, og 
indeholde konkrete, målbare udviklingsinitiativer og 
forbedringspunkter.  

 Udviklingsplanen kan også indeholde en aktivitet i form af et 
ugentligt statusmøde med [NAVN], hvor der følges op på hans 
arbejde og kvaliteten af hans leveringer. Der skal skrives referat af 
det ugentlige statusmøde og sendes en kopi til [NAVN] 
efterfølgende. 

 [NAVN] må ikke ”forpligtes over evne”, dvs. der må ikke stilles 
større krav til ham en hvad man sædvanligvis kan forvente af en 
medarbejder i hans stilling med samme anciennitet. 
 

4.3 Budskabet til [NAVN] under PULS skal være:  

 I lyset af at [NAVN]’s performance er ringe, og at performance-
niveauet i forvejen ligger under hvad man kan forvente af én i 
hans stilling, har man svært ved at se en fremtid for ham i 
[STYRELSE]. Han bør derfor overveje at søge alternativ 
beskæftigelse uden for [STYRELSE]. 

 Det må ikke komme til udtryk, at [STYRELSE] er i gang med at 
forberede en afskedigelsessag.  
 

4.4 [NAVN] skal ikke tildeles engangsvederlag eller anden økonomisk 
”belønning” ifm. PULS og lønforhandlingerne. 

[PERSONALE-
LEDER] 

[Uge X] [Dato] 

5. Statusmøde Ansvarlig Tidspunkt Bemærkninger 

5.1 Opfølgning på personalesag 
[PERSONALE-

LEDER]  
+ Koncern HR 

[Dato]  

6. Tjenstlig samtale Ansvarlig Tidspunkt Gennemført 

Hvis [NAVN]s performance ikke forbedrer sig i løbet af 6-8 uger, bør 
den manglende performance adresseres mere formelt: 
 

6.1 Den manglende performance kan adresseres i en tjenstlig samtale.  

 Til samtalen påpeges de utilfredsstillende/uacceptable forhold 
over for [NAVN].  

 [NAVN] skal ved samme lejlighed gives mulighed for at 
kommentere på det fremførte.  

 Det bør til samtalen præciseres over for [NAVN], at man i den 
kommende periode vil være særligt opmærksom på hans 

[PERSONALE-
LEDER]  

+ Koncern HR 

+ 6-8 uger [Dato] 

Fælles plan mellem HR og lederen 
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Aktion       

Opstartsmøde Ansvarlig Tidspunkt Gennemført 

Opstart af personalesag: 

  

1. Redegørelse for sagen og beskrivelse af problemstilling og evt.  

       historik. 

  

2.   Koncern HR udarbejder procesplan for videre forløb i forlængelse af  

      opstartsmøde.  

[Personaleleder]  

  + Koncern HR 
  [Dato] 

  

  

  

[Dato] 

Løbende opfølgning Ansvarlig Tidspunkt Gennemført 

Fokus på manglende performance: 

  

1. Hver gang [NAVN] ikke performer tilfredsstillende, skal dette  

      adresseres over for ham i en samtale.    

  

2. Hver samtale skal følges op af en mail med en beskrivelse af, hvad  

      der blev drøftet under samtalen af problemer, og hvad der evt. er aftalt    

      fremadrettet. Mailen skal sendes til [NAVN] til orientering og med  

      Koncern-HR bcc (XXX). 

[Personaleleder]  
 
  
  
  
  
  

Straks [Datoer] 

Statusmøde 
Ansvarlig Tidspunkt Bemærkninge

r 

1. Opfølgning på personalesag 

[Personaleleder]  
+ Koncern HR 

[Dato]   
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NIVEAUER FOR SANKTIONER  

1:1 samtale (Påtale) (Tjenstlig
samtale)

Partshøring -
advarsel #1

Advarsel #1 (Partshøring
- advarsel

#2)

(Advarsel
#2)

Partshøring -
afskedigelse

Afskedigelse

Personaleleder Koncern HR
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KOBLING MELLEM LOW PERFORMANCE-

SAGER OG PULS? 

Bør afspejle medarbejderens low performance 

Supplement til performancedialog med konkrete, 

målbare udviklingsinitiativer og 

forbedringspunkter og hvordan der følges op 

PULS giver ikke i sig selv 

grundlag for personalesager 

men tydeliggør, hvor 

medarbejderen er 

Udviklingsplanen 

PULS-vurderingen  

Årlig proces med grundig drøftelse af performance 

Identificering af performance-issues 

Igangsættelse af handlingsplan for lowperformere – 

opfølgning efter ½ år eller hyppigere, hvis HR er ind over 

Medarbejderen får besked om vurdering af performance  
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CASE 1 

? 

Beskrivelse af dilemma Spørgsmål 

! 

Hvordan håndterer du Peters 

dårlige performance? 

Peter har igennem længere tid 

været ustabil i sine leverancer og 

er også begyndt at komme for 

sent. 

Du har hørt rygter om at hans mor 

er syg og at han er ved at blive 

skilt.  
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CASE 2 

? 

Beskrivelse af dilemma Spørgsmål 

! 

Hvordan følger du op 

på samtalen med 

Signe? 

Til MUS-samtalen har du 

fortalt Signe at hendes 

performance ikke er god nok 

og at hun skal tage sig 

sammen. Signe begynder at 

græde og spørger om hun 

nu skal fyres. 
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CASE 3 

? 

Beskrivelse af dilemma Spørgsmål 

! 

Hvad skal du gøre for 

at få ham til at forstå 

alvoren bag dine ord? 

Simon har gennem en 

længere periode 

underperformet og du har haft 

mange snakke med ham. 

Han retter op i ganske kort tid 

og så er den gal igen. 
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CASE 4 

? 

Beskrivelse af dilemma Spørgsmål 

! 

Vil opsigelsen være 

saglig? 

Jørgen bliver ved med ikke at 

overholde jeres aftaler om hans 

leverancer. I har haft mange 

snakke om, at han skal tage sig 

sammen. Han har ikke forbedret 

sig og nu er han så også begyndt 

at komme for sent.  

Det var dråben der fik bægeret til 

at flyde over og du indkalder ham 

derfor til en samtale hvor du 

fortæller ham, at du har fået nok, 

og at du derfor påtænker at 

afskedige ham. 


