
Ole Andersen - vertikalt/horisontalt

v/advokat Morten Ulrich



• Generaladvokaten (Kokot) anførte i sit forslag til afgørelse (fremsat 6. maj 
2010):

• 23 Det er fristende at foretage en indgående undersøgelse og prøvelse af 
det dogmatiske fundament for den omtvistede horisontale 
direkte virkning af almindelige retsprincipper eller grundlæggende 
rettigheder i forholdet mellem private (19), men dette ville føre for vidt 
her. I det foreliggende tilfælde er der nemlig tale om et vertikalt 
retsforhold, hvor Ole Andersen uden tvivl som arbejdstager 
direkte kan påberåbe sig ligebehandlingsprincippet i direktiv 2000/78 
over for sin offentligretlige arbejdsgiver (20). 
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EU-Domstolens dom af 12. oktober 2010 (sag C 
499/08, ”Ole Andersen”) - vertikalt retsforhold



Højesteret  (flertallet)  i sag 96/2013 mfl.:

”Lovbestemmelsen er ikke blevet ændret efter Ole Andersen-dommen, men den kan 
som følge af dommen ikke anvendes af en offentlig arbejdsgiver i tilfælde, hvor 
arbejdstageren godtgør, at han eller hun har til hensigt midlertidigt at give afkald 
på alderspension med henblik på at forfølge en erhvervsmæssig karriere.

Vi finder ikke grundlag for at fastslå at arbejdstagere ud fra en 
proportionalitetsvurdering i medfør af beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 1, 
skal tillægges en ret til fratrædelsesgodtgørelse i tilfælde, hvor arbejdstagen giver 
afkald på alderspension uden at have til hensigt at forfølge en erhvervsmæssig 
karriere, f.eks. på grund af vedvarende sygdom. …

(…)”
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Højesterets domme af 17. januar 2014 angår 
offentlige arbejdsgivere



Højesteret (flertallet) i sag 96/2013 mfl.:  

”Afgørelsen af de foreliggende sager må derfor ske på grundlag af en konkret 
bevismæssig vurdering af, om de pågældende arbejdstagere må antages 
midlertidigt at have givet afkald på alderspension for at forfølge en 
erhvervsmæssig karriere”.
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Højesterets domme af 17. januar 2014 angår 
offentlige arbejdsgivere



• De konkrete sager

• ”ikke søgt anden beskæftigelse og dermed ikke har forfulgt sin erhvervsmæssige karriere”

A

• 1 Fratrådt den 30. juni 2011

• 2 Efterløn fra den 1. juli 2011

• 3 Pension fra den 1. august 2011

B

• 1 Sygemeldt fra 17. november 2004

• 2 Førtidspension fra 1. november 2005

• 3 Opsagt til fratræden 31. maj 2006

• 4 Var sygemeldt og søgte førtidspension
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Højesterets domme af 17. januar 2014 angår 
offentlige arbejdsgivere



• De konkrete sager

• ”Ikke ….reelt har søgt anden beskæftigelse”

C

• 1 Fratræden 31. janaur 2011

• 2 Tilmeldt jobcenter i februar – søgte 7 stillinger

• 3 3. februar 2011 ansøgt om efterløn

• 4 1. marts 2011 efterløn – herefter ikke søgt andet arbejde

D

• 1 Fratræden 31. januar 2011

• 2 1. februar 2011 efterløn

• 3 2 dage på café + få timer på frilandsgartneri
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Højesterets domme af 17. januar 2014 angår 
offentlige arbejdsgivere



• De konkrete sager

• Tilkendt fratrædelsesgodtgørelse

E

• 1 Fratrådt 31. oktober 2010

• 2 Efterløn 1. november 2010

• 3 Søgt andet arbejde – fik få timeres vikariat i december 2010

• 4 Fast vikariat fra januar 2011 med ca. 13 timer pr. uge , som bestod i hvert fald i 1½ år

F

• 1 Fratrådt 30. april 2011

• 2 Tilmeldt jobcenter 27. maj 2011

• 3 Søgte ca. 20 -30 jobs

• 4 Efterløn fra 19. september 2011 – herefter ikke søgt job
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Højesterets domme af 17. januar 2014 angår 
offentlige arbejdsgivere



• De konkrete sager

• Syg, men tilkendt fratrædelsesgodtgørelse

G

• 1 Sygemeldt fra den 13. september 2010

• 2 Opsagt til fratræden 30. august 2011

• 3 Operation + genoptræning

• 4 Arbejdsprøvning + bevilget fleksjob
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Højesterets domme af 17. januar 2014 angår 
offentlige arbejdsgivere



Forarbejderne til § 7 : 

Først og fremmest grovheden af overtrædelsen

UfR 2011.417H :  Navnlig skal der tages hensyn til baggrunden for 
overtrædelsen og til den krænkelse, der måtte være påført den pågældende.

I § 2 a- sagerne :

• ”foretages en konkret bevismæssig vurdering”

• ”anledning til nærmere at overveje, hvilken betydning dommen kunne have”

• Ikke tilkendt godtgørelse efter § 7
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Højesterets domme af 17. januar 2014 –
forskelsbehandlingslovens § 7



• ”foretage en konkret vurdering af, om den fratrådte medarbejder opfyldte 
betingelserne for at få fratrædelsesgodtgørelse.”

• ”først kan kræves rente fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren var i stand til at 
indhente de oplysninger, som var nødvendige for at bedømme kravets berettigelse, 
jf. rentelovens § 3, stk. 3. Da dette tidspunkt først indtraf efter sagsanlæggene, skal 
renten beregnes fra sagsanlæg i overensstemmelse med rentelovens § 3, stk. 4.”
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Højesterets domme af 17. januar 2014 – renter



• Pensionerne lå i de fleste sager langt under 10 % af årsindkomsten før 
fratræden

• PensionDanmark anslår, at gennemsnittet er, at pensionen andrager ca. 17 % 
af indtægten før pensioneringen
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Højesterets domme af 17. januar 2014 –
pensionernes størrelse havde ingen betydning



• Højesteret anførte i sag 96/2013 mfl. bl.a.:

• Dissensen:

”Som anført af flertallet er indholdet af funktionærlovens § 2 a, stk. 3, klart 
fastslået i retspraksis. Det er derfor ikke muligt at bringe bestemmelsen i 
harmoni med Ole Andersen-dommen gennem fortolkning, jf. herved Højesterets 
dom af 18. december 2013 i sag 205/2012, men de i sagerne involverede 
kommuner og regioner har som offentlige arbejdsgivere pligt til at undlade at 
bringe § 2 a, stk. 3, i anvendelse i det omfang, bestemmelsen er i strid med EU-
retten.”
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Højesterets domme af 17. januar 2014 angår 
offentlige arbejdsgivere – Hvad med de private?



• Generaladvokat Kokot:

• 84 ”(…) min opfattelse, at en direktivkonform fortolkning i det foreliggende 
tilfælde fuldt ud er mulig. Den nuværende strenge udlægning af 
undtagelsesbestemmelsen i FL’s § 2a, stk. 3, beror jo kun på fortolkningen i 
dansk retspraksis. Bestemmelsens ordlyd (»Hvis funktionæren ved 
fratrædelsen vil oppebære en alderspension […] «) kunne også fortolkes 
således, at den kun omfatter personer, der rent faktisk vil få udbetalt 
deres alderspension, uden nødvendigvis at inkludere personer, der blot 
kan få en alderspension udbetalt (72).”
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Højesterets domme af 17. januar 2014 angår 
offentlige arbejdsgivere – Hvad med de private?
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Retsafgørelser om forholdet mellem EU-ret og 
national ret:

Kücükdeveci (dom af 19. januar 2010 i  sag C-555/07)

49 Ifølge den forelæggende ret kan BGB’s § 622, stk. 2, andet afsnit, ikke fortolkes i 
overensstemmelse med direktiv 2000/78 som følge af bestemmelsens klarhed og 
præcision.

Dvs. der forelå ”contra legem”

51 Under disse omstændigheder påhviler det den nationale ret, som skal træffe 
afgørelse i en tvist vedrørende princippet om forbud mod forskelsbehandling på 
grund af alder, som konkretiseret ved direktiv 2000/78, inden for rammerne af sin 
kompetence at sikre den retsbeskyttelse, der for borgerne følger af EU-retten, og at 
sikre dennes fulde virkning, idet den om fornødent skal undlade at anvende 
enhver national bestemmelse, der er i strid med dette princip (jf. i denne 
retning Mangold-dommen, præmis 77).” 



• Baseret på Mangold-afgørelsen (sag C-144/04) og Kücükdeveci-afgørelsen ( sag C-555/07) 
om almindeligt gældende EU-retlige princippers forrang bortser følgende domme fra 
funktionærlovens § 2 a, stk. 3:

• U 2012.2247 Ø – dom af 30. marts 2012  (frifindelse for krav om § 7-godtgørelse pga. 
manglende hjemmel )

• Østre Landsrets dom af 9. april 2013 (frifindelse for krav om § 7-godtgørelse pga.    
forældelse)

• Sø- og Handelsrettens dom af 14. januar 2014 (frifindelse for krav om § 7-godtgørelse 
pga. at undladelsen var begrundet i en forkert antagelse om at der forelå et forlig .- dvs. 
en materiel vurdering.)
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Domme om § 2 a i relation til private arbejdsgivere 
efter Ole Andersen-dommen 



• EU-konform-fortolkning (?)

• 1. 2012.3220 V Cimber (ikke stilling til § 7-godtgørelse for denne del af sagen 
– ikke påstand herom).
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Domme om § 2 a i relation til private arbejdsgivere 
efter Ole Andersen-dommen 
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Retsafgørelser om forholdet mellem EU-ret og 
national ret:

”Laboubi (dom af 15. januar 2014 i sag C-176)

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt art 27 i chartret kan gøres 
gældende i retsforholdet mellem private.

Chartrets art 27 er sålydende:

”Arbejdstagerne eller deres repræsentanter skal på passende niveauer 
have sikkerhed for information og høring i god tid i de tilfælde og på de 
betingelser, der er fastsat i EU-retten og national lovgivning og praksis.” 



• Domstolen lagde til grund, at det ikke var muligt at forene direktivet med den nationale 
franske lovgivning – der forelå en ”contra legem” situation, f. præmis 40.

47 ”Det bemærkes i denne forbindelse, at omstændighederne i hovedsagen 
adskiller sig fra de omstændigheder, der gav anledning til Kücükdeveci-
dommen, for så vidt som det i sidstnævnte sag omhandlede princip om 
forbud mod forskelsbehandling på grund af alder, der er stadfæstet i 
chartrets artikel 21, stk. 1, i sig selv er tilstrækkeligt til at tillægge private 
en subjektiv ret, der som sådan kan påberåbes.”
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Retsafgørelser om forholdet mellem EU-ret og 
national ret:

”Laboubi” (dom af 15. januar 2014 i sag C-176)
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EU-ret 

Argument 27 i Generaladvokatens forslag til afgørelse i 109/00:

”Efter min opfattelse er der tale om en fejlagtig fortolkning af retspraksis, der lægger for 
megen vægt på præmissernes sproglige formulering”

Argument 44 i Generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-176/12:

”Det skal endvidere bemærkes – og dette er måske knap så indlysende – at den 
omstændighed, at et bestemt element i chartrets materielle indhold et andet sted i 
chartret kvalificeres som en »rettighed«, ikke af denne grund alene udelukker elementet fra 
at kunne henføres under kategorien »princip« som omhandlet i artikel 52, stk. 5.”



København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Danmark

Aarhus
Frue Kirkeplads 4
8000 Aarhus C
Danmark

Shanghai, rep.kontor
83 Loushanguan Road, 
Suite 2635, 26/F
Shanghai, Kina

T +45 72 27 00 00
F +45 72 27 00 27
E info@bechbruun.com
www.bechbruun.com

20202020


