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Til Folketingets Ombudsmand 
Jørgen Steen Sørensen 
Gammeltorv 22 
DK-1457 København K 
 
 
 
J.nr. 2012-0748-8111/UL4 

Tilføjet klage 

 
 

28. marts 2012 
 

Kære Jørgen Steen Sørensen 

 
Den 23. marts 2012 talte jeg med Deres medarbejder Ulla Frederiksen vedr. min sag med 
spørgsmålet, hvorvidt det kan anses som retmæssigt, at Aarhus Universitet effektuerer den 
advarsel, som De lige er ved at granske.  
Ulla Frederiksen anbefalede mig at sende en forespørgsel til rektor Lauritz Holm-Nielsen vedr. 
Aarhus Universitetets effektuering, mens det er sædvanligt i Danmark at begge parter afventer 
når Ombudsmanden gransker en sag. Hun nævnte den mulighed for mig at tilføje en klage imod 
effektueringen til Dem, skulle der komme et negativt svar fra rektoren. 
 
Jeg har sendt en forespørgsel til rektoren d. 25. marts 2012 (Bilag 1). Jeg har ikke fået svar 
endnu men føler mig alligevel nødsaget til at sende Dem en tilføjende klage over effektueringen, 
fordi Aarhus Universitet har nu sat mig et ultimatum for ét af advarslens punkter. 
Universitetets personalejurist Kiss Petersen har i dag i en samtale med institutleder Niels 
Lehmann orienteret mig om, at Aarhus Universitet vil afskedige mig (i form af en 
kontraopsigelse, følgende min egen opsigelse pr. 31. december 2012), hvis ikke jeg indtil 30. 
marts 2012 trækker mobningsklagerne imod de tre kollegaer, som jeg har anklaget for mobning. 
Det er ét punkt i advarslen, hvis retsmæssighed De er ved at undersøge. 
 
Under normale omstændigheder ville jeg ikke trække mine mobningsklager. Der findes tre 
grunde for det: 

1. Advarslens retsmæssighed er ikke endnu afklaret. 
2. Jeg anfægter den mobningsudredning som har ført til resultatet at der ikke har forligget 

mobning (jf. min klage fra 4. marts 2012 til Dem, ”Problemkompleks 2”).  
3. Jørgen Grønnegaard Christensen, ekspert i forvaltning, har d. 21. marts 2012 sat 

spørgsmålstegn ved mobningskonsulentens argumentation og mener, at ”der er ikke tale 
om en tvingende konklusion på det grundlag, Bøjlund konkluderer på”. Det er blevet 
fastholdt i et officielt dokument af Aarhus Universitetet (jf. Bilag 2 til dette brev, s. 6, 
afsn. 3). 
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Eftersom Aarhus Universitet truer mig med afskedigelse, hvis ikke jeg trækker klagerne indtil 
30. marts 2012, ser jeg mig tvunget til at gøre det. Alligevel vil jeg helst sende min 
tilbagetrækning under forbehold af Deres udtalelse om advarslen. 
 
Jeg vil bede Dem at tilføje denne klage over Aarhus Universitetets handlen til min klage fra 4. 
marts 2012 (j.nr. 2012-0748-8111/UL4). 
 
Mange tak og venlig hilsen 
 
 
 
 
 

 


