
Sammenligningsgrundlaget i
deltidsloven og lov om tidsbegrænset ansættelse

• Advokat Peter Breum
• Advokat Marianne Lage



Hvorfor er det så svært?



Lovenes baggrund

Lov om tidsbegrænset ansættelse implementerer Rdir 99/70/EF af 28. 
juni 1999 om rammeaftale vedrørende tidsbegrænset ansættelse, som 
er indgået mellem de europæiske arbejdsmarkeds parter
(”Direktiv om tidsbegrænset ansættelser”) 



Lovenes baggrund
Deltidsloven implementerer Rdir 97/81/EF af 15. december 1997 om 
rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, som er indgået mellem de 
europæiske arbejdsmarkeds parter
(”Deltidsdirektivet”)

Deltidsloven ”almengør” aftale om implementering af direktivet om 
deltidsarbejde indgået mellem LO og DA af 9. januar 2001. 



Lovenes formål
Lov om tidsbegrænset ansættelse 

§ 1. 
Lovens formål er at forbedre kvaliteten af tidsbegrænset ansættelse ved 
at anvende princippet om ikkeforskelsbehandling og at fastsætte 
rammer, der skal forhindre misbrug hidrørende fra flere på hinanden 
følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold.



Lovenes formål
Deltidsloven indeholder ikke selv noget formål. Deltidsdirektivets rammeaftale 
og LO/DA-aftalen har følgende formål: 

§ 1: Formål
Formålet med nærværende rammeaftale er:
a) at skabe grundlag for en fjernelse af forskelsbehandling af 

deltidsansatte og en forbedring af kvaliteten af deltidsarbejde
b) at lette udviklingen af deltidsarbejde på frivillig basis og bidrage til en 

fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden på en måde, der tager hensyn til 
behovene hos arbejdsgivere og arbejdstagere.



Lovenes formål

Hvordan kommer dette formål om ikke-forskelsbehandling til udtryk i 
lovene? 



Ikke forskelsbehandling

Deltid: DA/LO-aftalen og Rammeaftalen:

§ 4: Princippet om ikke-forskelsbehandling
Hvad angår ansættelsesvilkår, må deltidsansatte ikke behandles på en 
mindre gunstig måde end sammenlignelige fuldtidsansatte, 
udelukkende fordi de arbejder på deltid, medmindre 
forskelsbehandlingen er begrundet i objektive forhold.



Ikke forskelsbehandling
Lov om tidsbegrænset ansættelse: 

§ 4: Princippet om ikke-forskelsbehandling
Ansættelsesvilkårene for en tidsbegrænset ansat må ikke være mindre 
gunstig end de, der gælder for en sammenlignelige fuldtidsansat, 
hvis forskelsbehandlingen udelukkende er begrundet i 
ansættelsesforholdet tidsbegrænsede varighed og den ikke er 
begrundet i objektive forhold.



Sammenlignelig fuldtidsansat
Aftale om implementering af direktivet om deltidsarbejde (LO/DA)

§ 3, nr. 2. »en sammenlignelig fuldtidsansat« en fuldtidsansat i 
samme virksomhed, der har samme type ansættelseskontrakt eller 
ansættelsesforhold, og som er involveret i samme eller tilsvarende 
arbejde/beskæftigelse. Der tages ved sammenligningen hensyn til 
andre forhold, der kan omfatte anciennitet, kvalifikationer/færdigheder



Sammenlignelig fuldtidsansat
Lov om tidsbegrænset ansættelse 

§ 3, stk. 4: 
”Ved en sammenlignelig fastansat forstås i denne lov en fastansat i 
samme virksomhed, der er i et tidsubegrænset ansættelsesforhold, og 
som udfører samme eller tilsvarende arbejde, idet der tages hensyn 
til kvalifikationer og færdigheder.”



Forarbejderne til lov om tidsbegrænset 
ansættelse
”Sammenligningspersonen skal være ansat i den samme virksomhed som 
den tidsbegrænsede ansatte og være ansat i en tidsubegrænset stilling. For 
at kunne bruges som sammenligningsperson, skal den fastansatte udføre 
samme eller tilsvarende arbejde som den tidsbegrænset ansatte.”

”Begreberne samme arbejde og tilsvarende arbejde er ikke nærmere 
defineret i rammeaftalen. Begrebet samme arbejde kendes også fra 
ligelønsloven og loven om forbud mod forskelsbehandling. Tilsvarende 
arbejde vil sige arbejde, der ligger på linje med det arbejde den 
tidsbegrænset ansatte udfører.”



Forarbejderne til lov om tidsbegrænset 
ansættelse

”Ved sammenligningen skal der tages hensyn til den fastansattes 
kvalifikationer og færdigheder. Selv om den fastansatte er 
sammenligningsperson på grund af det arbejde, der udføres, kan der 
således fortsat være individuelle forhold, som fx uddannelse og erfaring, 
hos den fastansatte, der skal tages hensyn til, når man sammenligner 
den tidsbegrænset ansatte med den fastansatte.”



Lov om tidsbegrænset ansættelse
Kan man sammenligne sig med ansatte i andre virksomheder?

§ 3, stk. 5

”Hvis der ikke findes nogen sammenlignelig fastansat i samme 
virksomhed, og hvis der ikke foreligger en kollektiv overenskomst, 
der finder anvendelse, eller som i øvrigt regulerer spørgsmålet, 
anvendes til sammenligning de kollektive overenskomster, som 
sædvanligvis er gældende inden for vedkommende eller 
tilsvarende faglige område.”



Deltidsloven
Aftale om implementering af direktivet om deltidsarbejde

Hvor der ikke findes nogen sammenlignelig fuldtidsansat i samme 
virksomhed, skal sammenligningen ske ved henvisning til den 
kollektive aftale, der finder anvendelse, eller hvis en sådan ikke 
foreligger i overensstemmelse med national lovgivning, kollektive 
aftaler eller praksis.



Sammenligningsvirksomhed
Princippet kendes fra erhvervsuddannelsesloven

§ 55. Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden 
skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er 
omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv 
overenskomst inden for uddannelsesområdet.



Problemstillinger

Skal der være tale om identisk arbejde?

Hvad hvis der ikke er en ansat med samme arbejdsfunktioner, men som 
laver arbejde, der er omfattet af samme lønbestemmelse?



Ole Hasselbalch, Tidsbegrænset ansættelse
Side 120 anføres:

”Tilsvarende arbejde må i overensstemmelse hermed forstås som 
arbejde, der ligger på linje med det arbejde, som den tidsbegrænset 
ansatte udfører”



Problemstillinger
I forarbejderne henvises til begrebet ”samme arbejde” i ligelønsloven.

Ligelønsloven 

§ 1, stk. 2. Enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, for så vidt 
angår alle lønelementer og lønvilkår, for samme arbejde eller for arbejde, 
der tillægges samme værdi. Især når et fagligt klassifikationssystem 
anvendes for lønfastsættelsen, bygges dette system på samme kriterier for 
mandlige og kvindelige lønmodtagere og indrettes således, at det udelukker 
forskelsbehandling med hensyn til køn.



Problemstillinger
Praksis vedrørende ligeløn - EF-Domstolens dom af 31. maj 1995 – Royal 
Copenhagen

4) Ved vurderingen af, om princippet om lige løn er overholdt, tilkommer det den 
nationale retsinstans under hensyn til forhold som f.eks., at det arbejde, den ene af 
de pågældende grupper arbejdstagere udfører, er maskinstyret og stiller særlige 
krav til muskelstyrke, mens det arbejde, den anden gruppe udfører, er håndarbejde, 
som stiller særlige krav om fingerfærdighed, samt at der er forskelle mellem de to 
gruppers arbejde med hensyn til betalte pauser og frihed i arbejdstilrettelæggelsen 
og med hensyn til arbejdsgener at tage stilling til, om de to typer arbejde har 
samme værdi, eller om de pågældende forhold kan antages at udgøre objektive 
faktorer, der intet har at gøre med forskelsbehandling på grundlag af køn, og som 
kan begrunde eventuelle lønforskelle.



Problemstillinger
Praksis vedrørende ligeløn - EF-Domstolens dom af 31. maj 1995 – Royal 
Copenhagen - fortsat

5) Princippet om lige løn til mænd og kvinder finder også anvendelse, når 
lønelementerne fastsættes ved kollektive forhandlinger eller ved forhandling 
på lokalt plan, men den nationale retsinstans kan tage dette forhold i 
betragtning ved vurderingen af, om forskelle mellem gennemsnitslønnen for 
to grupper arbejdstagere skyldes objektive faktorer, der intet har at gøre med 
forskelsbehandling på grundlag af køn



Problemstillinger
I FDB-sagen udtalte opmanden, at det forskellige arbejde, henholdsvis 
pakkearbejde og truckkørsel, som ufaglærte kvinder og mænd udførte, havde 
til formål at gøre varerne klar til levering til butikkerne. Arbejdet havde derfor 
samme værdi. Samme resultat nåede voldgiftsretten frem til i Shamban-
sagen, hvor kvinder og mænd udførte helt forskelligt arbejde i adskilte 
afdelinger. Arbejdet fandtes imidlertid efter omfang og beskaffenhed at have 
samme værdi. 
I sagen om Danæg sammenlignedes ufaglærte kvinder og mænd. Selv om 
antallet af funktioner, oplæringstiden, kravene om kendskab til varer og 
emballage samt andre særlige kvalifikationskrav var forskellige, kunne 
arbejdet tillægges samme værdi. 



Problemstillinger
Danæg-kendelsen – FV af 3. december 1996

Det er ubestridt, at de forskellige jobfunktioner udføres af ufaglærte kvinder og mænd. Såvel 
mænd som kvinder udfører flere funktioner, idet der for kvindernes vedkommende skal tages i 
betragtning, at der sker en rotation, således at de efter en oplæringsperiode kan bestride alle 
funktioner i pakkeriet. Det er derfor ikke karakteristisk for lagerarbejdet, at det indeholder flere 
funktioner end arbejdet på pakkeriet. Det er ikke godtgjort, at der kræves længere tids oplæring for 
det arbejde, der udføres i færdigvarelageret, end for arbejdet i pakkeriet. Såvel arbejdet i pakkeriet 
som på færdigvarelageret kræver kendskab til forskellige varenumre og forskellig emballage, og der 
stilles samme krav til fleksibilitet for begge grupper. Det forhold, at arbejdet i færdigvarelageret 
indebærer pakning efter bestillingsedler, findes ikke at indebære sådanne kvalifikationskrav, at det 
kan begrunde en forskellig aflønning, idet der også må stilles visse krav til kvinderne i forbindelse 
med fremtagning af emballage og stempling af labels. Efter en helhedsbedømmelse af de 
gruppers arbejder må det herefter antages at være af samme værdi, hvorfor klagers påstand 
tages til følge.



Opsamlende

1. Samme eller tilsvarende arbejde

2. Arbejde, der ligger på linje med

3. Samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi

- Altså ikke krav om identitet mellem arbejdet -



Dansk retspraksis - uddrag

UfR 2018, side 2268 H (undervisningsassistenterne ved RUC)

UfR 2013, side 448 H (Kofoeds Skole)

UfR 2011, side 1308 H (langtidsrådgiver i Udenrigsministeriet)

FV 15.august 2007 (eksterne lektorer)



UfR 2018, side 2268 -
undervisningsassistenterne
Sagen angik spørgsmålet om undervisningsassistenters stillinger var 
sammenlignelige med 

- F-VIP-stillinger 

Eller

- Videnskabelige assistenter



UfR 2018, side 2268 -
undervisningsassistenterne 
Undervisningsassistenternes opgaver:

- Forelæsninger
- Holdundervisning
- Projektvejledning
- Eksamensafholdelse
- Administrative opgaver



UfR 2018, side 2268 -
undervisningsassistenterne
Disse opgaver svarer til F-VIP-stillingernes, men

”Efter stillingsstrukturen for videnskabeligt personale, som fastlagt ved 
Finansministeriets cirkulære nr. 9427 af 13. juni 2007, udgøres F-VIP-stillinger ved 
universiteterne af følgende stillingskategorier: Adjunkt/forsker/post doc., 
lektor/seniorforsker og professor med særlige opgaver/professor. Universiteternes 
kerneopgave er at drive forskning og give forskningsbaseret undervisning 
indtil højeste internationale niveau, og de nævnte hovedstillinger for F-VIP'ere
omfatter derfor både forskning, herunder pligt til publicering og videnskabelig 
formidling, og forskningsbaseret undervisning. Henset hertil finder Højesteret 
efter en samlet vurdering, at den stilling, som appellanterne varetog i den 
omhandlede periode 2012-2014, ikke er sammenlignelig med F-VIP-stillinger”



UfR 2018, side 2278 -
undervisningsassistenterne
Sammenligningen med videnskabelige assistenter

- Kan kun ansættes i tidsbegrænsede stillinger, og er derfor ikke 
sammenlignelige

- Hvad så med deltidsloven – var der dér en redning



UfR 2018, side 2268 -
undervisningsassistenterne
”Stillingen som videnskabelig assistent er ifølge cirkulæret om stillingsstrukturen en 
tidsbegrænset videnskabelig stilling. Hovedopgaverne for en videnskabelig 
assistent er forskning og/eller undervisning. En mindre del af arbejdstiden kan 
anvendes på faglig udvikling samt varetagelse af andre opgaver. Ansættelse 
som videnskabelig assistent må antages at have som forudsætning, at den 
pågældende har til hensigt at indlede eller fortsætte en forskerkarriere og 
eventuelt med tiden kvalificere sig til en fast stilling på universitet eller anden 
tilsvarende institution. Ansættelsesvilkårene, herunder retten til pension, må 
anses for fastsat i lyset heraf. Højesteret finder på denne baggrund efter en samlet 
vurdering, at den stilling, som appellanterne varetog i perioden 2012-2014, ikke er 
sammenlignelig med stillingen som videnskabelig assistent



UfR 2018, side 2268 -
undervisningsassistenterne

- Altså frifindelse ud fra

1. Nogle ekstra opgaver i form af forskning mv. – vel ok?

2. Hensigten med ansættelsen - hvor er det retlige grundlag for denne 
præmis?



UfR 2018, side 2268 -
undervisningsassistenterne

Bemærk, at Højesteret gav de pågældende undervisningsassistenter en 
godtgørelse på 75.000 kr. som følge af, at de havde haft for mange 
tidsbegrænsede ansættelser i forlængelse af hinanden



FV af 15. august 2007 – eksterne lektorer
Eksterne lektorer er ansat i henhold til en kollektiv overenskomst mellem AC 
og Personalestyrelsen (Nu: Medbestemmelse og Kompetencestyrelsen)

- Intet pensionsbidrag
- Alene mulighed for ansættelse op til 500 timer (dog nogle op til 780 timer) 

årligt

Kunne de sammenlignes med fuldtidsansatte på den statslige AC-
overenskomst?



FV af 15. august 2007 – eksterne lektorer
1. Problemstilling

”Når de modstående organisationer på arbejdsmarkedet har valgt i en
separat overenskomst at aftale vilkårene for deltidsansættelse af
eksterne lektorer, må der være en formodning for, at deltidsstillingen
ekstern lektor er en særegen stillingstype i rammeaftalens
forstand.”



FV af 15. august 2007 – eksterne lektorer
Lektorernes baggrund

Det må endvidere efter det under sagen oplyste lægges til grund, at stillingen som 
ekstern universitetslektor er udformet navnlig med henblik på ansættelse af 
akademikere med erfaring fra en hovedstilling andetsteds, og at der er tale om 
en stillingstype udformet med henblik på en bibeskæftigelse, som 
hovedbeskæftigelsen er væsentlig for - både som kvalifikationsfaktor og som 
baggrund for den overenskomstmæssige prioritering af forskellige goder, 
herunder den overenskomstmæssigt fastlagte arbejdstid, hvorefter denne -
inden for det nævnte maksimale årlige timetal - fastsættes semestervis efter 
universitetets aktuelle behov med en garanteret betaling for 100 timer om året.



FV af 15. august 2007 –eksterne lektorer
De fuldtidsansatte:

”En fuldtidsstilling kan som type anses for karakteriseret ved, at der er 
en på forhånd fastlagt arbejdspligt og en regelmæssig indtægt, 
som den ansatte kan leve for. Som type adskiller stillingen som 
ekstern lektor sig væsentligt herfra, idet der er tale om en stilling med en 
arbejdsmængde, som varierer efter undervisningsbehovet, og som er 
maksimeret til deltidsbeskæftigelse, så det ikke er tilsigtet, at den 
ansatte for den hertil hørende - overenskomstmæssigt fastsatte - løn 
skulle kunne leve derfor.”



FV af 15. august 2007 – eksterne lektorer
Samlet set:

På denne baggrund - og når yderligere henses til det, der er oplyst om formål med 
og grundlag for ansættelse som henholdsvis amanuensis, 
studieadjunkt/lektor eller undervisningsadjunkt kan fuldtidsansættelse som 
amanuensis, studieadjunkt/lektor eller undervisningsadjunkt ikke generelt anses 
for ansættelse i samme type kontraktforhold eller ansættelsesforhold, som en 
ekstern lektor er ansat i. At en ekstern lektor ikke i tillæg til ydelserne efter Aftale 
om de eksterne lektorer får pension og andre ydelser, som fuldtidsansatte 
undervisere på universiteterne oppebærer efter AC-overenskomsten, udgør allerede 
derfor ikke en krænkelse af princippet om ikke-forskelsbehandling i rammeaftalens §
4, stk. 1.



FV af 15. august 2007 – eksterne lektorer

Er formålet med en stilling afgørende for om der foreligger den samme 
stilling eller en stilling, der er tilsvarende?

Er stillingsindehaverens øvrige ansættelse af betydning for 
vurderingen?

Disse kriterier fremgår ikke af forarbejderne



UfR 2011, side 1308 - langtidsrådgiver
Akademisk langtidsrådgiver var tidsbegrænset ansat.

Hun havde under barsel iflg. sin kontrakt ret til løn i 20 uger under 
barsel

Akademikere i Udenrigsministeriet har ret til 30 ugers betalt barsel

Var stillingerne ens?



UfR 2011, side 1308 - langtidsrådgiver
”Landsretten lægger efter det oplyste til grund, at A i det væsentlige har 
udført førtiltrædelsesassistance til [land 1] og senere til [land 2] i 
forbindelse med disse landes optagelse i EU. Hun har herunder rådgivet 
modtagerlandene om implementering af EU-retlige regler og rådgivet 
om konkrete projekter inden for EU. I [land 2] har hun rådgivet om det 
indre marked og energiområdet. Hendes daglige reference har 
navnlig været det [land 2's] økonomi- og handelsministerium, hvor 
hun havde sit kontor, sin arbejdstelefon og e-mail-adresse. Hun har ikke 
repræsenteret Danmark og har herunder heller ikke udøvet dansk 
myndighed i udlandet”



UfR 2011, side 1308 - langtidsrådgiveren
”Landsretten lægger endvidere til grund, at fastansatte akademikere i 
Udenrigsministeriet repræsenterer Danmark ved udstationering til de danske 
ambassader eller repræsentationer i udlandet, hvor de hovedsagelig 
udøver danske myndighedsbeføjelser. Deres direkte reference er 
Udenrigsministeriet. 
…

På baggrund af de ovenfor anførte forskelle i stillingsindhold og daglig 
instruktionsbeføjelse findes A's stilling som tidsbegrænset ansat 
langtidsrådgiver udsendt af Udenrigsministeriet, Danida, ikke sammenlignelig 
med stillingen som fastansat akademiker i Udenrigsministeriet med tjeneste i 
udlandet.”



UfR 2011, side 1308 - langtidsrådgiveren

Instruktionsbeføjelsen betydning

Myndighedsudøvelse



UfR 2013, side 448 – Kofoeds Skole
En række lærere var ansat på Kofoeds Skole

De var ikke omfattet af nogen overenskomst, men fik løn i henhold til 
”ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter 
folkeoplysningsloven”

Der blev rejst krav støttet på både lov om tidsbegrænset ansættelse og 
deltidsloven.



UfR 2013, side 448 – Kofoeds Skole
Deltidsloven
”Løn- og ansættelsesvilkårene for lærerne i denne sag er som nævnt 
reguleret af reglerne i lønbekendtgørelsen. I denne bekendtgørelse 
skelnes ikke mellem deltids- og fuldtidsansatte lærere i relation til løn-
og ansættelsesvilkår. Ansættelsesvilkårene er ens for alle. Lønnen 
fastsættes på timebasis, og timelønnen er den samme, hvad enten 
en lærer arbejder på fuld tid eller på deltid….

Højesteret tiltræder herefter, at der ikke skete forskelsbehandling af 
deltidsansatte lærere”



UfR 2013, side 448 – Kofoeds Skole
Lov om tidsbegrænset ansættelse

”Parterne er enige om, at der ikke er sammenlignelige fastansatte i 
Oplysningsforbundet, og at der ikke foreligger en kollektiv 
overenskomst, som finder anvendelse eller i øvrigt regulerer 
spørgsmålet. Parterne er endvidere enige om, at bedømmelsen af, om 
den overenskomst, som gælder for lærere i daghøjskoler, kan benyttes 
som grundlag for sammenligning, beror på, om den gælder »inden for 
vedkommende eller tilsvarende faglige område«, jf. lovens § 3, stk. 
5”



UfR 2013, side 448 – Kofoeds Skole
”Afgørende for, om en overenskomst må anses for at være »inden for 
vedkommende eller tilsvarende faglige område«, må henset til lovens §
3, stk. 4, være, om de fastansatte lønmodtagere på 
overenskomstområdet og de tidsbegrænset ansatte lønmodtagere, der 
påstår sig forskelsbehandlet, reelt udfører samme eller tilsvarende 
arbejde under hensyn til kvalifikationer og færdigheder. Der skal 
således 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”



UfR 2013, side 448 – Kofoeds Skole

”Undervisningsvirksomhed kan være af meget forskellig karakter. Den 
omstændighed, at lærerne i Oplysningsforbundet og lærerne i 
daghøjskoler underviser voksne, er ikke tilstrækkelig til, at den 
nævnte overenskomst skal anvendes som sammenligningsgrundlag 
efter lovens § 3, stk. 5 ….”



UfR 2013, side 448 – Kofoeds Skole
”Landsretten har lagt til grund, at der med hensyn til undervisningsformål, 
målgruppe og undervisningsform mv. er en række væsentlige forskelle 
mellem arbejdet som lærer i Oplysningsforbundet og arbejdet som lærer i 
daghøjskoler. Højesteret er enig i denne vurdering, der bestyrkes af Jens 
Aage Bjørkøes supplerende forklaring. Af denne forklaring fremgår bl.a., at de 
borgere, som henvises til Oplysningsforbundet, ikke er egnede til at 
deltage i aktiviteter i en daghøjskole, og at der er tale om »to helt 
forskellige verdener«.
Højesteret tiltræder på denne baggrund, at overenskomsten for lærere i 
daghøjskoler ikke kan anvendes som sammenligningsgrundlag efter lovens §
3, stk. 5, og at de tidsbegrænset ansatte lærere derfor ikke er blevet udsat for 
forskelsbehandling.”



UfR 2013, side 448 – Kofoeds Skole

Elevernes evner til at modtage undervisning

”helt anden verden”



Opsamling

Højesteret indlægger en række kriterier, der ikke er i lov eller 
forarbejderne.

Er det i overensstemmelse med formålet med lovene?
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