Bragt i Computerworld den 26. november 2013

Fyret af KMD: KMD opsiger ansatte med email
KMD-ansatte bliver fyret per e-mail. Og det kan faktisk være en god ide, mener HR-ekspert. Se her hvorfor.

Dan Jensen
En mail i indboksen.
Sådan giver KMD i disse minutter cirka 110 af sine medarbejdere besked om, at de i dag
mister deres arbejde.
KMD har nemlig bedt samtlige medarbejdere om at sidde på deres pladser klokken 8:30.
Og umiddelbart herefter vil de ansatte, der skal fyres, blive indkaldt til møde med deres
afdelingsleder. Møderne vil blive afviklet løbende indtil middag.
Det betyder, at medarbejderne i værste fald risikerer at skulle vente i flere timer på at
mødes med deres afdelingsleder, selv om de allerede ved, at de har mistet deres arbejde.
"Jeg har aldrig hørt om den måde at gøre det på, og det er jo en forfærdelig situation for
alle," siger Susanne Teglkamp, direktør i konsulenthuset Teglkamp & Co.
Omstændighederne taget i betragtning er mail-fyringerne ret praktiske, vurderer hun.
"Alle har det jo dårligt på sådan en dag, men man kan sige, at man på denne måde kun
har det dårligt i ret kort tid," siger hun.
Kan afklares hurtigt
KMD udsender alene fyringsmail til de ansatte, der mister deres job.
På den måde bliver de resterende medarbejdere, der på mange måder er vigtigere for
KMD end de opsagte, hurtigt forsikret om, at de ikke mister deres job i dag.
Dermed når granatchokket ikke at sprede sig i formiddagens løb.
"Når vi er ude i så mange afskedigelser, så kan det jo ikke lade sig gøre, at tage dem alle

til samtale samtidig. Så handler det om at sikre sig, at smerten bliver så kort som muligt,"
siger Susanne Teglkamp.
"Det er selvfølgelig en forfærdelig situation, og medarbejderne må sørge for at støtte
hinanden og snakke med hinanden," siger hun.
KMD vil ikke udtale sig om fyringsrunden før senere på dagen.
"Af hensyn til medarbejderne og den interne proces bliver det først i morgen
eftermiddag, når det hele er afviklet," skrev pressechef Christoffer Hellmann i en mail til
Computerworld mandag eftermiddag.

