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Kursusbeskrivelse:  
På dette kursus gennemgår vi processen for uansøgte afskedigelser og varslinger om nedgang i 
beskæftigelsesgraden i forbindelse med en besparelsessituation. Vi gennemgår de forvaltningsretlige 
regler for, hvordan det sikres, at reglerne for god forvaltningsskik overholdes og de berørte 
medarbejderes rettigheder sikres. Vi gennemgår samtidig reglerne for, SU’s og MIO’s rolle og hvordan de 
kan være med til at præge processen og medvirke til, at de forskellige hensyn tilgodeses både over for de 
medarbejdere, som vil blive direkte berørte og over for de øvrige medarbejdere, som skal sige farvel til 
deres kolleger. 
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