
Den gode afskedigelsesproces
 
Sådan sikrer arbejdsgivere en god 
afskedigelsesproces 
– fra beslutning til eksekvering

Invitation til morgenmøde – for private arbejdsgivere



Norrbom Vinding inviterer til morgenmøde tirsdag 
den 7. februar 2023, hvor vi ser nærmere på, hvordan 

arbejdsgiver sikrer en god afskedigelsesproces.

Mange virksomheder ser ind i et nyt år, hvor drifts-

mæssigt begrundede afskedigelser desværre kan 

blive en nødvendighed. Det er i en sådan situation 

vigtigt at sikre en god proces – både af respekt for 

de medarbejdere, der afskediges, og af hensyn til de 

tilbageblevne medarbejdere og den videre drift. Et 

vigtigt element i den sammenhæng er at have godt 

styr på den juridiske ramme og et skarpt blik på fald-

gruberne. 

Til dette morgenmøde vil vi belyse, hvilke overvejel- 

ser arbejdsgivere på det private område bør gøre sig i 

forhold til planlægningen og eksekveringen af drifts-

mæssigt begrundede afskedigelser for at sikre en så 

hensigtsmæssig proces som muligt og en begræns-

ning af risikoen for efterfølgende krav fra medarbej-

derne.

Bemærk: Et morgenmøde svarer til 3 pointgivende lektioner 
– vi udsteder gerne bevis for deltagelse.



• Udvælgelsen af medarbejdere til afske- 

digelse, herunder fastsættelse af krite- 

rier, håndteringen af særligt beskyttede 

medarbejdere og andre faldgruber, som 

arbejdsgiver bør have in mente

• Udstrækningen af omplaceringsforplig-

telsen, herunder i forhold til særligt 

beskyttede medarbejdere

• Afskedigelsen, herunder hvornår det kan 

være relevant at tilbyde en fratrædelses- 

aftale og dermed mere favorable vilkår 

– end medarbejderen lovgivningsmæs-

sigt og kontraktuelt er berettiget til – i 

forbindelse med afskedigelsen

• De særlige procedureregler, som skal 

respekteres, hvis antallet af påtænkte 

afskedigelser når op på et antal, der 

aktiverer reglerne i lov om kollektive 

afskedigelser eller deres pendant i en 

gældende overenskomst

På morgenmødet vil vi blandt 
andet sætte fokus på:

Den 22. marts 2023 gennemfører Norrbom Vinding et morgenmøde med titlen ”Den gode 
fratrædelsesaftale”. Her vil vi fokusere på de forhold, som det er relevant at tage hensyn til ved 
indgåelse af fratrædelsesaftaler.



Oplægsholdere

Christian K. Clasen – Partner

Christian er ikke til at komme uden om, når 

det gælder rådgivning om kollektiv arbejdsret 

– uanset om det er til private eller offentlige 

arbejdsgivere. Christian rådgiver derudover 

på en vifte af områder inden for den indivi-

duelle ansættelsesret, herunder med fokus på 

kontraktforhold, virksomhedsoverdragelser, 

omstruktureringer og rekonstruktioner.

Læs mere om Christian her

Yvonne Frederiksen – Partner

Yvonne er kendt for sin ekspertise inden for 

diskrimination og forskelsbehandling, har 

udgivet lovkommentarer og har med succes 

gennemført flere sager på diskriminations- 

området ved Højesteret. Men Yvonnes  

specialistviden rækker ud over diskrimina- 

tionsområdet – hun dækker både den 

kollektive arbejdsret og den individuelle 

ansættelsesret i bred forstand og har i mange 

år tillige beskæftiget sig med arbejdsmiljø og 

arbejdsskadesager.

Læs mere om Yvonne her 

1

1

2

2

https://norrbomvinding.com/da/christian-k-clasen/
https://norrbomvinding.com/da/yvonne-frederiksen/


Oplægsholdere Sara Baldus – Senioradvokat

Sara rådgiver primært danske og uden-

landske arbejdsgivere i den private sektor 

med særligt fokus på kontraktforhold, 

incitamentsaflønning, opsigelser og konkur-

rencespørgsmål, herunder konkurrence- og 

kundeklausuler.

Læs mere om Sara her
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Vi stiller med et stærkt hold af erfarne oplægsholdere i form af Yvonne Frederiksen og Christian 
K. Clasen og Sara Baldus, som også står til rådighed for dialog i pausen.

https://norrbomvinding.com/da/sara-baldus/


Tilmelding

Tilmelding kan ske på 
følgende måder:

Morgenmødet finder sted tirsdag den  

7. februar 2023 kl. 9.00 – 11.30 hos  

Norrbom Vinding, Dampfærgevej 26,  

2100 København Ø.

Deltagelse i morgenmødet er gratis

Fristen for tilmelding er tirsdag den  

24. januar 2023.

Umiddelbart efter denne dato sender vi 

en bekræftelse på, at vi har modtaget din 

tilmelding.

E -mail:  events@norrbomvinding.com

 

Online:  www.norrbomvinding.com/arrangementer

Parkering mv.

Parkering kan ske i P-kælderen, som ligger over for Norrbom Vindings lokaler:

Amerika Plads

Dampfærgevej 33

2100 København Ø

Hvis du kommer med bus, stopper linje 27 ved Danske Regioner, Dampfærgevej 22, og 

der er 15 minutters gang fra henholdsvis Østerport og Nordhavn Station.



Abonner på vores nyhedsservice

Norrbom Vindings 
Nyhedsservice sikrer, at du 
altid er opdateret på, hvad der 
rører sig inden for det 
HR-juridiske område.

På vores hjemmeside 
kan du abonnere på vores 
nyhedsbrev. Det udkommer ca. 
to gange om  måneden.

www.norrbomvinding.com



Norrbom Vinding
facts

Norrbom Vinding rådgiver offentlige og 

private virksomheder inden for alle dele af 

arbejds - og ansættelsesretten.

Men vi gør mere end det. Vi giver råd, der ikke 

kun er optimale i forhold til juraen. Men som 

også varetager alle andre relationer, der har 

betydning for den enkelte klient.

Vi har en stærk international profil og et tæt 

samarbejde med specialister som os selv i al-

liancen Ius Laboris, Global Human Resources 

Lawyers.

Derfor er vi de største i Skandinavien og  

Danmarks førende inden for HR -jura.

Norrbom Vinding
Amerikakaj 
Dampfærgevej 26 
2100 København Ø

+45 35 25 39 40 
info@norrbomvinding.com 
www.norrbomvinding.com


