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Reglen i funktionærloven

 Selve reglen findes nu i funktionærlovens§ 5, stk. 2:

 ”Stk. 2. Det kan dog ved skriftlig kontrakt i det enkelte 
tjenesteforhold bestemmes, at funktionæren kan opsiges med 1 
måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang, når 
funktionæren inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende 
måneder har oppebåret løn under sygdom i ialt 120 dage. 
Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar 
tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og medens funktionæren 
endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at 
funktionæren er vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigelse er sket.”



Historikken bag 120-dages reglen

 Oprindeligt indført i 1938 som en modvægt til arbejdsgivers pligt til 
at betale funktionæren løn under sygdom 

 I 1948 overvejedes en dispensation for ”invaliders og 
erhvervshæmmende”,  men man fravalgte en fortrinsstilling.

 Ikke ændret siden 1948,  selvom man i 1984 foreslog en forlængelse 
af varslet.

 I 1999 blev brugen af reglen fraskrevet i de offentlige OK.



Hidtidige brug af 120-dages reglen

 Objektiv anvendelig på al sygefravær uanset årsag 
 Fravær grundet arbejdsskade blev diskuteret undtaget

 Eneste undtagelse er fravær (uanset AG’s kendskab til 
graviditetstilknytningen) under graviditet/grundet graviditetsbetinget 
sygdom.
 C-394/96 Mary Brown - overtrædelse af ligebehandlingsdirektiv
 Se bl.a. senest LBN’s afg. af 19/3-2014
 Og LSN’s afgørelse af 10/6-07 – sygdom under graviditet

 Formentlig end ikke graviditetsbetinget.

 I LSN´s afgørelse af 26/9-02 var der dissens omkring AG’s viden 
– henv.  til Drampaehl-sagen (C-180/95) omkring ej krav om 
culpa hos AG.



Beskæftigelsesdirektivet og reglen
 Forbuddet mod forskelsbehandling/diskrimination pga. handicap 

findes i Beskæftigelsesdirektivet 2000/78 

 Forskelsbehandlingsloven indførte i 2004 kriterierne alder og 
handicap til paletten af forbudte kriterier.

 AG pålagdes en tilpasningsforpligtelse over for handicappede jf. 
direktivets art. 5
 Dog må tilpasningerne ikke udgøre en uforholdsmæssig byrde 

for AG

 Og AG er ikke forpligtet til at ansætte eller fortsat have ansat 
AT’ere, som ikke er komptent, egnet og disponibel ift. de 
væsentligste arbejdsfunktioner i stillingen.



U2014.1223S Ring og 
SH F-13-06 Skoubo Werge sagerne

 Ring led af konstante lændesmerter 
 SW havde været udsat for en piskesmældsskade. (anket af DA) 

 Sø- og handelsrettens konklusioner:
 1.  Diagnosticeret piskesmældslæsion og svære slidgigtforandringer 

er omfattet af handicapdefinitionen.

 2.  I SW tog AG ikke selv initiativ til afhjælpning – ingen kontakt til 
AT under fuldtidssygemelding. I ring gav AG afslag på fleksjob til AT.

 3. Derfor ikke overholdt tilpasningsforpligtelsen.
 Heller ikke godtgjort uforholdsmæssig byrde.

 I Ring-sagen opslog AG en deltidsstilling kort tid efter opsigelsen.



U2014.1223S Ring og 
SH F-13-06 Skoubo Werge sagerne

 4. På opsigelsestidspunktet var SW fortsat egnet, kompetent og 
disponibel.
 SH henviste til helbredsmæssige afgørende forhold efter 

opsigelse og fratræden.
 Mellemkommende fakta skal formentlig være afgørende anderledes.

 SH berørte ikke den vurdering i Ring-sagen.

 5. I begge sager fandtes AT’s fravær at kunne tilskrives AG’s
manglende tilpasning, og derfor forelå der direkte diskrimination
jf. lovens § 2, stk. 1.

 6. Begge AT’ere fik 12 måneders løn i godtgørelse + løn i 
resterende opsigelsesperiode.



Tanker i anledning af sagerne

 Desværre tog SH ikke stilling til reglens generelle anvendelighed ift. 
nødvendigheden jf. art. 2, stk. 2, litra b.

 AT’s fravær under de 120 dages skal kunne tilskrives den manglende 
tilpasning.
 ”arbejdstagernes fravær i de foreliggende tilfælde kan tilskrives 

den omstændighed, at arbejdsgiveren ikke har truffet 
hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger.”

 Der må gælde en formodningsregel, at en manglende tilpasning har 
udløst fravær.
 Kan AG overhovedet bevise, at det ikke er tilfældet?

 Evt. via mellemkommende fakta omkring ny stilling.



Handicapdefinitionen

 Handicapdefinitionen efter Ring og Skoubo Werge sagerne er:

 ”En tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret 
helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører 
en begrænsning som følge af blandt andet fysiske, mentale eller 
psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre 
den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på 
lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning 
(sandsynligvis) er af lang varighed. Karakteren af de foranstaltninger,  
arbejdsgiveren skal træffe, er ikke afgørende for, om en persons 
helbredstilstand skal anses for omfattet af dette begreb.”

Juni 20099



Fixpunkter for definitionen
 Lægelig diagnosticeret sygdom
 Ingen positivliste – følger i stedet samfundsudviklingen

 Følgende sygdomme har bl.a. afstedkommet beskyttelse:
 ADHD
 Ledgigt
 Varig allergi mod papir
 Hypoklykæmi

 Tvivlsomme:
 Stress (dog er bodily stress disorder omf.)
 Fedme (Retten i Kolding præ.forl. C-354/13)

 Ikke antaget som handicap
 Enkeltstående krampeanfald uden nærmere årsag.

Juni 200910



Fixpunkter for definitionen
 Krav om (sandsynligvis) langvarig funktionsbegrænsning, som 

følge af skade jf. konv.  art.  1, stk. 2.
 Vurderingstidspunkt – er opsigelsestidspunktet
 ”[person2]s tilstand ikke var afklaret på 

afskedigelsestidspunktet.., og at der på det tidspunkt var 
”god sandsynlighed for, at funktionsbegrænsningerne vil(le) 
bedres” med træningsbehandling og ellers efter eventuel 
operation. LR tiltræder derfor, at det ikke er godtgjort, at 
[person2] på afskedigelsestidspunktet havde et 
handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. At det efter 
afskedigelsen af [person2] blev fastslået, at der ikke var 
udsigt til en forbedring af hendes tilstand, …, kan ikke føre 
til et andet resultat.”

Juni 200911



Tilpasningsforpligtelsen

 I forslaget til Beskæftigelsesdirektivet står:
 ”Denne form for forskelsbehandling kan bl.a. bestå i 

uhensigtsmæssigt indrettede og tilpassede arbejdspladser og 
arbejdssteder og en tilrettelæggelse af arbejdet, som ikke 
tager hensyn til mennesker med handicap.”

 Man vil 
 ”væk fra en forsorgsbaseret strategi over til en model baseret

paa det enkelte menneskes rettigheder. Den nye strategi
fokuserer både på forebyggelse og fjernelse af hindringerne
for lige adgang for personer med handicap til bl.a. 
arbejdsmarkedet. Et centralt element i den nye strategi er
afskaffelse af en saadan forskelsbehandling, primært via rimelig
hensyntagen til de handicappedes behov og evner.”



Tilpasningsforpligtelsen

 Derfor pålægges AG i FBL § 2a/dir. art.  5 en forpligtelse. 

 Der gælder allerede i dag en forpligtelse efter§ 18 i bkg. om 
indretningen af faste arbejdssteder. 

 I betragtning 20 til direktivet næves flg. eksempler på tiltag:
o Indretning af lokaler
o tilpasning af udstyr, 
o arbejdsmønstre, 
o opgavefordeling og
o adgang til uddannelse og instruktion
 som skal være effektive og praktiske.



Tilpasningsforpligtelsen
 AG’s byrde må dog ikke være ”uforholdsmæssig stor”. 

 Dækker det offentlige endeligt en del eller alle udgifter skal disse 
ikke indgå i vurderingen af AG’s byrde.

 Ændringer hos AG, som fordrer genvurdering af foranstaltningen 
eller økonomien bag ?

 AG må kunne tilbyde mindre byrdefulde/indgribende 
foranstaltninger.

 Hvad betyder det for vurderingen, at ændringer i arbejdstid skal 
varsles med opsigelsesvarsel?



Kompetent, egnet og disponibel?
 Fremgår af betragtning 17 i direktivet.

 Er hidtil kun brugt meget sparsomt - dog anvendt i LBN’s afg. 
afgørelse af 19. februar 2014.

 Afskedigelsen var udløst af, at klager havde brugt unødig magtanvendelse 
over for en beboer. 

 Klager diabetes var dårligt reguleret og medførte hypoglykæmi, som kunne 
udløse uhensigtsmæssige irritationsudbrud. 

 Nævnet fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte indklagedes 
vurdering af, at ansættelsesforholdet måtte ophøre, fordi klagers adfærd 
ikke var forenelig med indklagedes pædagogiske praksis. Klager fik 
derfor ikke medhold.



Status og tvivlsspørgsmål
 Hvis Højesteret ”freder” 120-dages reglen og finder den 

nødvendig/proportionel.
 Objektiv anvendelig på ”handicappede”.
 Forudsat tilpasningsforpligtelsen i § 2a er overholdt.

 Hvis Højesteret finder 120-dages reglen unødvendig.
 Objektiv U-anvendelig på ”handicappede”.
 Uanset AG’s manglende kendskab til handicap ?
 Og uanset om tilpasningsforpligtelsen er overholdt.

 Kan der opnås en lempeligere vurdering af tilpasningsforpligtelsen 
ved en alm. opsigelse pga. sygefravær?



Status og spm.

 Kan en AT, hvorom der ikke er udsigt til umiddelbar tilbagevenden, 
siges ikke at være disponibel jf. betragtning 17?
 Kan mellemkommende faktum inddrages?
 Hvilken rolle spiller udsigten til tilbagevenden i øvrigt?

 Er stress et handicap eller et symptom på en belastning ?

 Kan man udskille opsigelse efter 120-dages reglen og overtrædelse 
af forskelsbehandlingsloven jf. Svendborg byretsdom af 16. januar 
2014 (R3 442/2013)?


