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Kære læser af Nyt om ansættelsesret

2. halvår 2012 har ikke lovgivningsmæssigt begunstiget os med spændende nyheder, i skrivende 
stund heller ikke det ventede lovforslag om implementering af vikardirektivet. Beskæftigelses-
ministeriet har udtalt, at lovforslaget om implementering af vikardirektivet vil blive fremsat 
i december. Vi venter med spænding og lover at vende tilbage, både med et nyhedsbrev og et 
orienteringsmøde, når det sker.

Retspraksis har heldigvis givet os spændende nyt. Højesteret har i november og december afsagt 
to domme om deltidsloven og lov om tidsbegrænset ansættelse. Den højt profilerede Vejlegårds-
sag blev afgjort i Arbejdsretten (dog uden noget nyt under solen), ligesom Højesteret i septem-
ber fandt, at tjenestemænd kunne udlånes til et 100 % privatejet selskab. Disse og mange andre 
spændende nyheder har vi løbende orienteret om. Vores nyhedsbreve kan findes på Hortens 
hjemmeside: horten.dk/nyheder.

I dette nyhedsbrev vil vi navnlig sætte fokus på Højesterets domme om deltidsloven og forskels-
behandling på grund af handicap, da Generaladvokaten netop er kommet med en udtalelse i to 
danske sager. Vi omtaler også tre afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet, som viser, at der ved 
ligebehandling og forskelsbehandling er tale om et udvidet lønmodtagerbegreb. 

Samtidig benytter vi anledningen til at ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår.

På vegne af Hortens ansættelsesretsafdeling.

Erik Wendelboe Christiansen,
partner

http://horten.dk/cms/site.aspx?p=31
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Højesterets dom af 14. november 2012
Tidsbegrænset deltidsansatte lærere beskæftiget med voksenundervisning 
blev hverken forskelsbehandlet i medfør af deltidsloven eller lov om tidsbe-
grænset ansættelse.

Faktiske forhold

Ansatte voksenundervisere havde anlagt sag mod arbejdsgiveren med påstand om efterbetaling af 
løn, idet de havde gjort gældende, at deres rettigheder i henhold til lov om tidsbegrænset ansættelse 
og deltidsloven var blevet krænket. 

De pågældende voksenundervisere var ansat på en institution, hvor deltagerbetalingen skulle 
dækkes via en finanslovsbevilling. Sagsøgerne blev alle ansat såvel som deltidsansatte som ansatte 
i tidsbegrænset stilling. De var ikke omfattet af overenskomst, og de gjorde gældende, at deres løn- 
og ansættelsesforhold var ringere, end de vilkår, der er gældende for sammenlignelige fastansatte, 
henholdsvis sammenlignelige fuldtidsansatte. 

Landsrettens dom og begrundelse

Landsretten fandt imidlertid, at samtlige medarbejdere havde været ansat på lige vilkår, og at 
skolen dermed ikke havde overtrådt reglerne i deltidsloven. 

Landsretten fandt endvidere, at sagsøgerne ikke var udsat for forskelsbehandling i strid med 
loven. Landsretten lagde her navnlig vægt på, at voksenundervisning på daghøjskoler ikke er et 
“vedkommende eller tilsvarende” fagligt område i forhold til undervisningen på den for sagen 
relevante skole. Landsretten lagde særlig vægt på skolens organisationsform og på, at under-
visningen – som en konsekvens af de forskellige formål og de forskellige målgrupper – i skolen 
foregår i individuelt tilpassede og differencerede forløb, som passer til elevernes særlige behov, 
hvorimod undervisning på daghøjskoler foregår i et mere struktureret og kontinuerligt heldags-
forløb på lukkede hold. 

Højesterets dom og begrundelse

Højesteret fandt ligesom landsretten, at hverken deltidsloven eller lov om tidsbegrænsede 
ansættelser var overtrådt. Højesteret fandt, at da løn- og ansættelsesforholdene for de pågældende 
lærere var identisk, var der ikke sket forskelsbehandling mellem lærere ansat på deltid- og fuld-
tidsansættelse.

For så vidt angår lov om tidsbegrænset ansættelse fastslog Højesteret, at der ved sammenlignelig 
fastansat skal tages hensyn til kvalifikationer og færdigheder, jf. lovens § 3, stk. 4. Hvis der ikke 
findes nogen sammenlignelig fastansat i virksomheden, da skal de kollektive overenskomster, 
som sædvanligvis er gældende for vedkommende eller tilsvarende faglige område anvendes til 
sammenligning. Højesteret udtalte, at ved afgørelsen af, om en overenskomst må anses for at 
være “inden for, vedkommende eller tilsvarende fagligt område”, må der tages hensyn til, at de 
pågældende reelt udfører samme eller tilsvarende arbejde under hensyn til kvalifikationer og 
færdigheder. Højesteret udtalte endvidere, at der skal foretages en samlet bedømmelse af en 
række forhold, herunder karakteren af det arbejde, der udføres, de kvalifikationer, som kræves 
ved arbejdets udførelse og de vilkår, som arbejdet udføres under.

Deltidsloven og lov om tidsbegrænset ansættelse
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Højesterets dom af 6. december 2012
Deltidsansat fik ikke pensionsbidrag af overtidsbetaling for arbejde udført i 
intervallet 30 til 37 timer om ugen. 

Sagen vedrørte en medarbejder, som var ansat med fast ugentlig arbejdstid på 30 timer. Med-
arbejderen var ikke omfattet af en kollektiv overenskomst, som sikrede hende rettigheder, der 
som minimum svarer til bestemmelserne i deltidsdirektivet. Hun var derfor beskyttet mod 
forskelsbehandling i henhold til rammeaftalen, jf. deltidslovens § 1. Medarbejderen havde rejst 
sagen, idet der blev gjort gældende, at der var sket forskelsbehandling ved, at man som deltids-
ansat ikke fik pensionsbidrag af overarbejde i det omfang vederlæggelsen angik arbejde udført 
i timerne mellem 30-37 timer om ugen på trods af, at de fuldtidsansatte i overensstemmelse 
med pensionsordningens tilknytning til den faste løn, fik pensionsbidrag af lønnen ved arbejde i 
disse timer. Fuldtidsansatte fik heller ikke pensionsbidrag af eventuel vederlæggelse for overar-
bejde efter de udførte 37 timer om ugen. 

Højesterets dom og begrundelse

Højesterets flertal kom imidlertid frem til, at sammenligningen ikke skulle ske med fuldtids-
ansatte, der udførte ordinært arbejde i intervallet deltid til fuld tid. Overtid er efter Højesteret 
en særegen arbejdssituation, som er uafhængig af den ordinære arbejdstid, hvorfor Højesteret 
fandt, at det ikke stred mod deltidslovens forbud mod forskelsbehandling af deltidsansatte, at 
sådanne timer blev honoreret med den ansattes normale timeløn (uden pensionsbidrag), hvad 
enten vedkommende var ansat på deltid eller fuldtid. Højesterets mindretal udtalte, at den 
pågældende medarbejder med hensyn til hendes ansættelsesvilkår blev behandlet på en mindre 
gunstig måde end sammenlignelige fuldtidsansatte, udelukkende fordi hun var på deltid. Dette 
mindretal fandt ikke, at der forelå objektive forhold, eller at forskelsbehandlingen opfyldte et 
reelt behov hos virksomheden, der var egnet til at forfølge det formål, og som var nødvendigt for 
den pågældende ordning. 

Handicapbegrebet og 120-dags reglen – EU-Domstolen

Ved EU-Domstolen verserer der en sag, hvor Sø- og Handelsretten har stillet 
EU-Domstolen en række præjudicielle spørgsmål i to sager anlagt af HK. 
Generaladvokatens forslag til afgørelse kom den 6. december 2012. 

Sagernes faktiske omstændigheder

Medarbejderen var ansat i fem år hos sin arbejdsgiver og havde under ansættelsen i flere perioder 
været fraværende på grund af sygdom. Fraværet udgjorde i alt over 120 dage. I de lægeerklærin-
ger, der var fremlagt i forbindelse med dette fravær, henvistes der først og fremmest til kroniske 
rygsmerter, der blandt andet skyldtes slidgigtforandringer i lændehvirvlerne, og som kom til ud-

     

Af denne grund tiltrådte Højesteret Østre Landsrets dom, hvorefter overenskomsten, som lærerne 
ønskede at påberåbe sig, ikke kunne anvendes som sammenligningsgrundlag efter lov om tidsbe-
grænset ansættelses § 3, stk. 5, og at de tidsbegrænsede ansatte lærere derfor ikke var blevet udsat 
for forskelsbehandling.
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tryk i konstante lændesmerter. Lægerne konkluderede, at der ikke var yderligere behandlings-
muligheder. Der var ikke truffet nogen foranstaltninger, der muligvis kunne lindre medarbejde-
rens smerter i arbejdstiden, såsom anskaffelse af et hæve/sænkebord til hendes arbejdsplads, og 
hun blev ikke tilbudt deltidsarbejde, uagtet at arbejdsgiveren principielt tilbød deltidsstillinger. 
Som følge af det akkumulerede sygefravær blev medarbejderen opsagt med forkortet opsigelses-
varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2. Medarbejderen tiltrådte umiddelbart herefter en ny 
stilling som receptionist ved et andet firma, hvor hun fik stillet et hæve-/sænkebord til rådighed, 
og hendes faktiske arbejdstid blev fastsat til 20 timer ugentligt samtidig med, at ansættelsen 
skete under den danske fleksjobordning med et løntilskud på 50 %.

I den anden sag var medarbejderen involveret i et trafikuheld, hvorved hun pådrog sig en piske-
smældsskade og var sygemeldt i tre uger, hvorefter hun genoptog sin fuldtidsbeskæftigelse. Efter 
knapt et år blev det klart, at medarbejderen stadig led under eftervirkningerne af piskesmældet, 
og hun blev deltidssygemeldt i en periode, hvorefter hun blev sygemeldt på fuld tid på grund 
af vedvarende smerter. Sluttelig blev hun opsagt med en måneds varsel med henvisning til 
120-dages reglen i funktionærlovens § 5, stk. 2. Efterfølgende blev medarbejderen tilkendt 
førtidspension på baggrund af en vurdering af hendes arbejdsevne til ca. otte timer pr. uge i 
langsomt tempo. 

EU-Domstolen blev anmodet om at tage stilling til (i) handicapbegrebet, (ii) om det er en del 
af handicapbegrebet at vurdere, hvilke kompensationsforanstaltninger den pågældende har 
brug for, (iii) om nedsættelse af arbejdstiden kan indgå i de foranstaltninger, der er omfattet 
af forpligtelserne i forskelsbehandlingsdirektivet, og (iv) hvorvidt det er i strid med forskelsbe-
handlingsloven at anvende funktionærlovens 120-dages regel med forkortet varsel ved opsigelse 
af en person, hvis der ved optællingen af antallet af sygedage indgår sygedage foranlediget af 
handicap.

Generaladvokatens forslag til afgørelse er som følger:

Handicapbegrebet
Det afgørende for, om en person er handicappet, er, om den pågældende har en funktionsnedsæt-
telse, der medfører en begrænsning i den pågældendes mulighed for at deltage i erhvervslivet. Det 
er uden betydning, hvad årsagen til denne begrænsning er, herunder om begrænsningen er en 
følge af sygdom, er medfødt eller opstået ved en ulykke. Generaladvokaten præciserer imidlertid, 
at det er afgørende, at begrænsningen er langvarig.

Kompensationsbehov
Generaladvokaten fastslår, at en langvarig funktionsnedsættelse, der ikke afføder behov for sær-
lige hjælpemidler, og som alene eller i det væsentlige består i, at den pågældende person ikke er 
i stand til at arbejde på fuld tid, skal anses som et handicap. Generaladvokaten afviser derfor, at 
kompensationsforanstaltninger skal indgå i begrebet ”handicap”. 

Nedsættelse af arbejdstid
Generaladvokaten fastslår, at nedsættelse af arbejdstiden kan indgå i de foranstaltninger, der 
er omfattet af arbejdsgiverforpligtelsen. Det påhviler imidlertid den nationale ret i det kon-
krete tilfælde at afgøre, om en sådan foranstaltning fører til en uforholdsmæssig stor byrde for 
arbejdsgiveren. 
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Hvem er beskyttet mod forskelsbehandling? 
- Ligebehandlingsnævnet 

     

Forbuddene mod forskelsbehandling i lige- og forskelsbehandlingslovene 
gælder for lønmodtagere. Der vil derfor opstå situationer, hvor der først må 
foretages en afgørelse af, om en forurettet overhovedet er beskyttet af reglerne 
om forskelsbehandling. Ligebehandlingsnævnet har netop afgjort tre sager, 
som omhandler, hvorvidt personer, der ikke er lønmodtagere i traditionel for-
stand, kan være omfattet af beskyttelsen mod forskelsbehandling.

Salg af husholdningsprodukter 

Tre homoseksuelle mænd forhandlede husholdningsprodukter via deres arbejde som salgskon-
sulenter. Under et møde med deres distributør blev to af samarbejdsaftalerne opsagt grundet 
uenighed. Klagerne påstod, at distributøren i denne forbindelse havde udtalt, at de ikke ønskede 
”sådan nogle bøsser som jer” i deres forretning. Samarbejdsaftalen med den tredje klager blev 
efterfølgende opsagt telefonisk. De tre konsulenter indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet 
med påstand om at være blevet forskelsbehandlet på grund af deres seksuelle orientering. 

Forskelsbehandlingsloven § 2 indeholder imidlertid kun et forbud mod forskelsbehandling af 
en arbejdstager fra en arbejdsgiver. Spørgsmålet blev herefter, om forskelsbehandlingsloven 
overhovedet fandt anvendelse for de tre salgskonsulenter. Klagerne gjorde i den forbindelse 
gældende, at selvom der stod i samarbejdsaftalerne, at de var selvstændige erhvervsdrivende, 
der handlede i eget navn og for egen risiko, så var der reelt ikke tale om uafhængig forret-
ningsførelse. Flertallet i nævnet fandt, at lønmodtagerbegrebet i forskelsbehandlingsloven skal 
fortolkes bredt, idet loven bygger på et EU-direktiv. Nævnet lagde herunder vægt på, at klagerne 
havde været underlagt distributørenes retningslinjer om markedsføring og salgsmetoder, og 
fandt derfor at de tre klagere var omfattet af forskelsbehandlingslovens lønmodtagerbegreb.

Fysioterapeuten 

Den anden sag handler om en fysioterapeut, som havde udlejet et lokale i sin klinik til en anden 
fysioterapeut. Af aftalen fremgik, at både klinikken og lejeren var selvstændige erhvervsdrivende. 

Anvendelse af 120-dages reglen
Generaladvokaten lægger op til, at det vil være i strid med forskelsbehandlingsloven at anvende 
det forkortede varsel i medfør af funktionærlovens § 5, stk. 2, såfremt sygdom begrundet af han-
dicap medtælles ved beregningen af de 120 dage. 

Generaladvokatens udtalelse er kun et forslag til afgørelse

Det er vigtigt at holde sig for øje, at Generaladvokatens forslag til afgørelse ikke umiddelbart 
medfører ændret retstilstand, da der alene er tale om en indstilling til EU-Domstolen om sagens 
afgørelse og ikke svarer til en dom. Det er imidlertid sådan, at EU-Domstolens endelige domme 
i høj grad lægger sig op ad Generaladvokatens forslag, hvorfor opsigelser i strid med General-
advokatens afgørelse bør overvejes nøje. 

Det er uvist, hvornår EU-domstolen afsiger dom.
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Ejeren af klinikken havde ingen instruktionsbeføjelser eller økonomiske forpligtelser overfor 
lejeren. Lejen for lokaler og øvrige faciliteter var på 30 % af lejerens omsætning, og lejeren var 
omfattet af en konkurrenceklausul.

Da lejeren vendte tilbage fra barselsorlov, havde ejeren af lokalerne imidlertid udlejet pladsen 
til en anden fysioterapeut. Ejeren opsagde herefter samarbejdsaftalen med den første lejer og 
begrundede det med samarbejdsvanskeligheder. Lejeren gik til ligebehandlingsnævnet med på-
stand om at være blevet afskediget i strid med ligebehandlingslovens § 9, hvorefter en arbejds-
giver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet eller barsel.

Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at kontrakten mellem parterne kunne ligestilles med et § 
9-ansættelsesforhold. Både kontraktens ordlyd, men også de reelle forhold, hvor de to havde 
virket som selvstændige erhvervsdrivende, gjorde, at ligebehandlingsloven ikke fandt anvendelse. 
Nævnet fandt derimod, at kontrakten var omfattet af ligestillingsloven, da der havde været tale 
om udveksling af varer og tjenesteydelser. Klager blev herefter tilkendt en godtgørelse på kr. 
50.000. 

Horten bemærker

Ligestillingslovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder lige 
integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt 
i kvinders og mænds lige værd. Ligestillingsbegrebet i ligestillingsloven omfatter alle forhold; 
ikke blot forhold vedrørende samfundets styrende organer, arbejdsmarkedet, uddannelse og 
undervisning, men også private og rent personlige forhold. Derfor er ligestillingslovens anvend-
elsesområde bredere end ligebehandlingslovens anvendelsesområde, der er begrænset til at 
finde anvendelse ved beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår.

Agent i brillevirksomhed 

Den sidste sag drejer sig om forskelsbehandling af en agent i en brillevirksomhed på grund af 
graviditet. Agenten fik få måneder inde i sin graviditet afslag på at få forlænget sin kontrakt. 
Ligebehandlingsnævnet lagde ved afgørelsen af, om kvinden var omfattet af ligebehandlings-
lovens lønmodtagerbegreb, blandt andet vægt på den hyppige og tætte kontakt, hun havde med 
indklagede via hendes agentkontrakt, ligesom hun var underlagt specifikke regler for, hvor 
mange brillestel hun skulle sælge, og hvor mange kundebesøg hun var forpligtet til. Yderligere 
skulle hun indlevere en ugentlig skriftlig salgsrapport. Nævnet nåede derfor den konklusion, at 
der reelt var tale om et arbejdsgiver-lønmodtager forhold. Klager var derfor omfattet af lige-
behandlingslovens beskyttelsesområde og fik tilkendt en godtgørelse på kr. 300.000.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk 
rådgivning.


