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Hvordan tæller man til 120 ?

120 dages reglen
I funktionærlovens § 5, stk. 2.
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Hvilke dage medtælles?
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• Alle dage – ikke kun arbejdsdage, jf.  
U1951.166 SHD. Arbejdsfri dage medtælles, 
hvis syg på begge sider (U1998.737 VLD).

• Delvise sygedage indgår (maksimalt med 
den faktiske fraværstid), jf. U 1990.611 HD 
og U 2010.1922 HD og U 2013.1269 VLD.
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Delvist sygefravær.

• Hvordan skal weekender/fridage medtælle ved 
delvist sygefravær før og efter dagen?
a. Gennemsnit af arbejdsdagen før/efter (f.eks. 

fredag og mandag)
b. Gennemsnit af arbejdsugen før
c. Gennemsnit af arbejdsugerne før og efter
d. Alle dage vægter med 7,4 timer, uanset faktisk 

timetal ved fuld tid
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Eksempel 
for weekend

• Sædvanlig arbejdstid mandag-torsdag 8-16 og fredag 8-13. 
Arbejder nu dagligt 8-12 og ellers sygemeldt. 
a. Fravær 1+4= 2½ time i gns. pr. dag.
b. Fravær 17 timer pr. uge = 3,4 timer i gns. pr. dag.
c. Fravær 17 timer pr. uge = 3,4 timer i gns. pr. dag.
d. Fravær 3,4 + 3,4 = 3,4 timer i gns. pr. dag
e. Fravær ved arbejdstids ophør fredag og arbejdstids 

begyndelse mandag, så weekenden tæller som fuldt 
sygefravær. (afvist i retspraksis, jf. U 2012.103 VLD)
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Hvilken betydning har det, at F tilbyder at 
genoptage arbejdet delvist, men A afslår at 

modtage arbejdskraften?

• ØLD af 22. dec. 2005 (B-207-03): F tilbød at komme på 
arbejde fredag, men A udskød til mandag. Fredag og 
weekend skulle ikke medtælles.

• U2014.1284 VLD: Tog ikke stilling til spørgsmålet.

• VL B-2458-13. F tilbød at genoptage arbejdet med 4 x 4 timer 
pr. uge den 7. sept., hvilket A afslog. Opsagt 5. okt. efter 
121½ sygedag. Retten i Holstebro: dagene indgår fuldt ud i 
opgørelsen, da sygemeldt og ikke udført arbejde for A, der 
havde været berettiget til at afslå tilbud om delvis 
genoptagelse af arbejdet. HF i VL den 8. okt. 2014.
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Nyere retspraksis

• ØLD af 30. april 2014 (B-3062-12)
• VLD af 18. marts 2014 (B-0950-12)
• U 2014.1284 VLD
• U2013.1269 VLD
• U2012.203 VLD
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ØLD af 30. april 2014

• Opsigelse efter 129½ sygedag var OK.

• Hvis man selv har ansvaret for at indberette 
sygefravær og undlader dette for noget 
fravær, kan man som udgangspunkt ikke 
efterfølgende kræve, at det pågældende 
sygefravær skal indgå i opgørelsen.
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VLD af 18. marts 2014

• Ved en sygemelding lørdag (der var lægeligt 
dok.) talte lørdag og søndag med i den 
efterfølgende længerevarende sygeperiode 
på trods af, at vedkommende normalt ikke 
arbejdede lørdag og søndag og havde været 
på arbejde fredag. Der var tale om en 
funktionær (der fik månedsløn).
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U 2014.1284 VLD

• Opsigelse på 120. sygedag ikke OK, da alene fået 
løn under sygdom i 119 dage og X antal timer. Med 
henvisning til ordlyd og forarbejder.

• Dette synspunkt blev først gjort gældende under 
hf. Forberedelsen havde koncentreret sig om 
betydningen af, at F på et tidspunkt tilbød at 
genoptage arbejdet på deltid, hvilket A afslog. F 
kom derefter i arbejdsprøvning i anden virk. Skulle 
dagene herefter medregnes som hele eller delvise 
sygedage? (smh. ØLD af 22.dec.2005 (B-207-03), 
hvor F tilbød at genoptage arbejdet fredag, men A 
udskød til mandag. 3 dage fratrukket i opgørelsen).
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U2014.1284 VLD (fortsat)

• Både byretten i Ålborg og VLD lavede en ”allerede 
fordi”-afgørelse.

• Byretten: En opsigelse kan tidligst afgives på 121-
dagen.

• VL: Opsigelse kan tidligst ske, når 120. dagen er 
udløbet.

• Konklusion: Hvis opsigelse afgives efter arbejdstids 
ophør på 120. dagen, vil det være OK.
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U 2013.1269 VLD

• A uberettiget til ikke at lade delvise 
sygedage indgå i beregningen af de 120 
sygedage.

• Enighed om, at F ved opsigelsen havde 125 
hele og 26 delvise sygedage. A ville ikke 
medtage de delvise.

Ok at undlade dette iflg byretten, men ikke 
iflg VL, når der ikke forud var indgået en 
aftale herom mellem parterne.
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U 2012.103 VLD

• Ikke OK at medtælle weekenderne med hele 
sygedage, selvom sygefravær fredag 
eftermiddag og mandag morgen, når i 
øvrigt deltidssygemeldt.

• F hverken mere eller mindre syg på de dage, 
hvor hun holdt fri.
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I umiddelbar tilknytning til 
udløbet af de 120 dage

• Opsigelse efter 129½ sygedag accepteret i ØLD af 
30. september 1996 (B-0012-96) og i ØLD af 30. 
april 2014 (B-3062-12)

• Opsigelse efter 130 sygedage ikke accepteret i VLD 
af 30. september 1992 (B-1020-90)

• Opsigelse sendt på 133. sygedag efter forudgående 
høring på 126. sygedag accepteret i U 1994.1000 
ØLD.
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(fortsat)

• Opsigelse på 120. sygedag inden 
arbejdstids ophør ikke accepteret i             
U 2014.1284 VLD.


