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1. OPDRAG 

 Baggrund 

Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø (herefter Teknik og Miljø) var i 2016 og 2017 gen-
stand for betydelig opmærksomhed grundet forskellige uregelmæssigheder, der bl.a. førte til 
en topchefs fratrædelse i oktober 2016. Efterfølgende undersøgelser medførte bortvisning og 
politianmeldelse af vedkommende i december 2016. På denne baggrund valgte Aarhus Kom-
mune at antage revisionsfirmaet EY og Advokatfirmaet Bech-Bruun til at forestå en ekstern 
vurdering af en række mistænkelige forhold i Center for Byens Anvendelse (herefter CBA).  
 
EY har ved rapport af 27. marts 2017 redegjort for flere kritiske forhold i CBA og Natur og 
Vej Service (herefter NVS), herunder manglende efterlevelse af indkøbsaftaler, udbudsregler 
og regler om udlæg. Bech-Bruun har i notat af 24. marts 2017 konkluderet, at de vurderede 
kritisable forhold har været centreret omkring få personer, og at der ikke var grundlag for at 
antage, at der generelt i Aarhus Kommune var en dårlig kultur omkring bestikkelse eller for-
valtning af borgernes penge.  
 
Disse undersøgelser blev suppleret af EY´s afdækning af den politiske og administrative le-
delses involvering i forhold til kritikpunkterne. Disse forhold afgav EY og Bech-Bruun rap-
port om den 18. juni 2017, hvoraf det bl.a. fremgik, at der var flere sager om dårligt arbejds-
miljø, mobning og chikane.  
 
Aarhus Byråd traf den 16. august 2017 beslutning om at indlede en ekstern undersøgelse med 
fokus på medarbejderne i Teknik og Miljø. 
 
Denne undersøgelse blev indledt ved, at kommunen offentligt opfordrede nuværende og tid-
ligere ansatte i Teknik og Miljø til at klage, hvis de mente, at de havde været udsat for en 
uretmæssig sanktion i en personalesag.  
 
Nærværende undersøgelse indeholder ikke en behandling af konklusionerne fra de tidligere 
undersøgelser.  
 

 Formål og opgave 

Aarhus Kommune har anmodet Advokatfirmaet Poul Schmith om at undersøge personaleju-
ridiske og personalepolitiske aspekter i forhold til de 22 indkomne personalesager, der blev 
indleveret efter kommunens offentlige opfordring.  
 
Advokatfirmaet Poul Schmiths opdrag er afgrænset til at tage udgangspunkt i de 22 klager 
for en vurdering af 1) sanktionen og forløbet, 2) opmærksomhedspunkter i forhold til det 
fremadrettede interne arbejdsmiljø og 3) øvrige forhold af mere generel karakter. De tre punk-
ter uddybes i det følgende: 
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1) Omfattet af undersøgelsen er en vurdering af selve sanktionens rigtighed samt en vurde-
ring af forløbet og behandlingen af den pågældende medarbejder forud for sanktionstil-
delingen, herunder hvorvidt der har været mobning, chikane, ledelsessvigt, mv. Såfremt 
der konkret har foreligget kritisable forhold ved sanktionstildelingen eller forløbet i for-
hold til vedkommende, er det som en naturlig forlængelse heraf vurderet, om kommunen 
bør se nærmere på en eventuel godtgørelse, kompensation, beklagelse eller andet som 
følge heraf. Vurdering og sammenfatning af de 22 indkomne klager findes under afsnit 
5.  

 
2) Med udgangspunkt i vurderingen af de 22 indkomne klager omfatter undersøgelsen end-

videre en beskrivelse af opmærksomhedspunkter i forhold til det fremadrettede interne 
arbejdsmiljø i Teknik og Miljø, jf. afsnit 7.  

 
3) Undersøgelsen omfatter tillige øvrige forhold af mere generel karakter, som er kommet 

frem under behandlingen af de 22 indkomne klager.  
 
Under afdækningen af de 22 indkomne klager, har vi konstateret to konkrete forhold, som 
lå uden for opdragets ramme, men som nødvendiggjorde en juridisk vurdering. I disse 
tilfælde har vi overgivet oplysningerne til Aarhus Kommune, som har gennemført en un-
dersøgelse af forholdet.  
 
Vi blev under interview af ledere bekendte med, at der i CBA syntes at have været en vis 
praksis for, at man som ansat kunne modtage parkeringskort, der muliggør gratis parke-
ring i områder, hvor betaling ellers er påkrævet. Af det oplyste og dokumenterede var det 
ikke klart, om der var juridisk belæg for at udstede disse kort. Teknik og Miljø har efter-
følgende undersøgt forholdet. Teknik og Miljø har i den forbindelse vurderet, at den prak-
sis, der har været for udstedelse af parkeringskort som et personalegode, var uhensigts-
mæssig men ikke ulovlig og i øvrigt konstateret, at den praksis ophørte med virkning fra 
1. april 2017. 
 
Under interview af en leder blev der fremlagt skriftlig dokumentation for, at en klager 
havde foretaget potentiel ulovlig fakturering af brænde. Vedkommende klager skulle på 
kommunens vegne have bestilt brænde til sig selv, som kommunen angiveligt havde be-
talt. Efterfølgende var forholdet berigtiget, og den ansatte var endt med selv at betale for 
brændet. Enkelte ledere var blevet gjort opmærksom på forholdet, men der blev ikke 
iværksat en nærmere undersøgelse, ligesom forholdet ikke var behandlet af EY eller 
Bech-Bruun i deres undersøgelser. Teknik og Miljø håndterede sagen på daværende tids-
punkt.  
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 Afgrænsning 

Som det fremgår af afsnit 1.2, har det ikke været en del af vores opdrag at foretage særskilte 
vurderinger af, om der var grundlag for tildeling af sanktioner til de involverede ledere og 
administrative medarbejdere.   
 
Flere af de 22 klagere har såvel inden undersøgelsens opstart som efterfølgende anmodet om 
aktindsigt i deres egne personalesager og øvrige dokumenter, referater og mails vedrørende 
dem selv samt i den orientering, som blev givet på et møde afholdt den 24. april 2017, jf. 
nærmere om det såkaldte ”Talepapir” i afsnit 5.2. 
 
Disse aktindsigtsanmodninger har givet anledning til en række spørgsmål og kritikpunkter 
fra de 22 klagere, som ligger udenfor vores opdrag. 
 
Særligt i forhold til talepapiret bemærkes, at vi efter nærmere aftale har vurderet talepapiret i 
forhold til rigtigheden af de heri gengivne faktiske oplysninger og overholdelse af god for-
valtningsskik. Behandlingen af de konkrete klager vedrørende aktindsigt i talepapiret og kla-
ger om, hvorvidt persondataloven er blevet overholdt, behandles af Aarhus Kommune og 
eventuelle klageinstanser.  
 
Sideløbende med vores undersøgelse har Aarhus Kommune modtaget en yderligere henven-
delse vedrørende en personalesag, som vedkommende klager ønskede omfattet af nærvæ-
rende undersøgelse.  
 
Direktøren for Teknik og Miljø har i samarbejde med HR og Jura i Borgmesterens Afdeling 
foretaget en undersøgelse af sagen og konkluderet, at der har været flere uhensigtsmæssige 
og beklagelige forhold i det konkrete ansættelsesforløb i NVS, hvilket afstedkom en mundtlig 
og skriftlig beklagelse over for den ansatte. Direktøren vil endvidere efter modtagelsen af 
vores rapport tage stilling til, om der er grundlag for at foretage sig yderligere i forhold til 
vedkommende.  
 

 Proces 

Vi har modtaget og gennemgået de 22 indkomne klager inklusiv de af klagerne vedlagte bilag.  
 
Vi har modtaget hver enkelt klagers personalesag hos kommunen. Derudover har vi modtaget 
og indhentet øvrigt materiale, herunder politikker, vejledninger, lokalaftaler, mv. for en over-
ordnet gennemgang af dataudlevering- og indsamling til brug for undersøgelsen, jf. afsnit 3. 
 
Det har været en naturlig del af undersøgelsen og oplysningen af sagerne at afholde indle-
dende interviews af samtlige 22 klagere, ligesom enkelte har ønsket supplerende indledende 
interviews. Der blev således i den indledende fase afholdt 28 interviews af de 22 klagere. Ved 
hvert interview blev der udarbejdet et referat, som blev godkendt af klageren. Alle klagere og 
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øvrige interviewede har haft mulighed for at medtage en bisidder, hvilket næsten alle har 
benyttet sig af. 
 
Det bemærkes, at én klager ytrede ønske om ikke længere at være en del af undersøgelsen.  
Der har således været 21 realitetsbehandlede klager. 
 
Efter afholdelse af interviews af klagerne og gennemgang af det modtagne materiale foretog 
vi en vurdering af, hvilke ledere, HR-medarbejdere og øvrige nøglepersoner, det var relevant 
at indhente oplysninger fra.  
 
Denne gruppe omfattede i alt 21 personer (ikke at forveksle med de 21 realitetsbehandlede 
klager), der alle blev interviewet. Derudover forsøgte vi at indhente samtykke til interviews 
fra yderligere tre personer, som ikke længere er ansat i kommunen. Den ene af disse personer 
lykkedes det os ikke at få kontakt med. De to andre ønskede ikke at deltage, hvortil bemærkes, 
at en tidligere topchef var berettiget til at afslå henset til den verserende straffesag. 
 
Allerede i den indledende del af processen stod det klart, at der var et ønske fra flere af de 22 
klagere om, at undersøgelsen skulle udvides til også at omfatte gennemgang af relevante le-
dere, HR-medarbejdere og øvrige nøglepersoners mailkonti. Dette ønske opstod på baggrund 
af en utryghed hos de 22 klagere, som bundede i delvist mangelfulde personalemapper og 
mistanke om, at undersøgelsen ikke ville blive tilbundsgående. Ønsket blev imødekommet af 
kommunen.  
 
Vi indhentede i overensstemmelse med kommunens IT-sikkerhedshåndbog samtykke fra 17 
ledere og øvrige ansatte hos Aarhus Kommune til gennemgang af disses mailkonti.  
 
Der blev herefter udarbejdet temaoversigter til de pågældende ledere, HR-medarbejdere og 
nøglepersoner. Temaoversigterne indeholdt relevante søgeord, som skulle benyttes under 
mailgennemgangen. Søgeordene blev udarbejdet på baggrund af en samlet vurdering af alt 
modtaget skriftligt materiale og mundtlige forklaringer fra de afholdte interviews.  
 
Den efterfølgende proces indebar omfattende gennemgang af en spejling af mailkontiene, 
som indeholdt et meget betydeligt antal mails. Ved gennemgangen har vi foretaget en vurde-
ring af, hvilke mails der på direkte eller indirekte måde omhandlede den konkrete klage, og 
printet disse. Samtlige disse mails har været en del af undersøgelsen.   
 
Som opfølgning på mailgennemgangen udarbejdede vi herefter en supplerende temaoversigt 
til de relevante ledere, HR-medarbejdere og nøglepersoner, hvoraf fremgik eventuelle nye og 
væsentlige oplysninger, som mailgennemgangen havde tilføjet undersøgelsen. Disse personer 
fik lejlighed til at replicere på de eventuelle nye forhold. Otte af disse deltog i afsluttende 
interviews, og resten fremkom med afsluttende skriftlige bemærkninger, eller havde ingen 
yderligere bemærkninger til undersøgelsen.  



 
9. APRIL 2018 

 

 
 
 
 
 
 

Side 7/70 

 
Den afsluttende del af undersøgelsen har omfattet udarbejdelse af afsluttende breve og tema-
oversigter til de 21 klagere. Alle blev givet mulighed for at komme med afsluttende bemærk-
ninger eller deltagelse i supplerende interview. 12 af disse deltog i afsluttende interview, og 
resten kom med afsluttende skriftlige bemærkninger eller havde ingen yderligere bemærk-
ninger til undersøgelsen.  
 
Alle interviews og dokumenter sammenholdt med gennemgang af modtagne og indhentede 
relevante personalepolitikker- og retningslinjer, regulativer, interne vejledninger, vejlednin-
ger fra Kommunernes Landsforening, lokalaftaler mv. har dannet baggrund for vores vurde-
ring.  
 
Undersøgelsen har mundet ud i en offentlig rapport og en fortrolig rapport, som er afleveret 
til Aarhus Byråd den 9. april 2018.  
 
Den fortrolige rapport indeholder en offentlig del, en juridiske gennemgang samt en beskri-
velse af de faktiske omstændigheder og grundlaget for hver enkelt klage samt en vurdering 
og sammenfatning for hver enkelt klage.  
 
De 21 klagere modtager vurderingen af deres egen klage fra den fortrolige rapport samt den 
offentlige rapport. 
 
2. KONKLUSION 

De 22 klager vi har behandlet, er meget forskellige, og flere klager har formentlig intet at 
gøre med de øverste ledelsesforhold i Teknik og Miljø. Der er imidlertid for en række klagere 
tegn på, at den problematiske ledelsesstil, der har været hos navnlig en topleder i Teknik og 
Miljø, har påvirket ledelsesstilen nedad i organisationen, så de sunde værdier Aarhus Kom-
mune ellers bygger personaleledelse på har været sat under betydeligt pres. 
 
En række af klagerne er således udtryk for, at der har været udøvet personaleforvaltning i 
strid med kommunens politikker, og enkelte sager er udtryk for grov tilsidesættelse af de 
værdier, kommunen ellers bekender sig til. 
 
Nærmere bestemt er flere sager udtryk for, at man i stedet for, at arbejdsgiver har taget en 
åben dialog med den ansatte om forhold, man ønskede ændret, på forskellig måde har søgt at 
lægge et usagligt pres på den ansatte, tilsyneladende for at få den pågældende til selv at for-
lade arbejdspladsen. 
 
Intensiteten af disse forsøg har varieret, men i enkeltstående tilfælde er dette sket på en uri-
meligt grov måde.  
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Herudover er det et fællestræk for flere sager, at Teknik og Miljø har anvendt kommunens 
politik for at hjælpe afskedigede med at finde nyt job i kommunen meget uensartet og overfor 
flere bevidst har haft til hensigt at tilsidesætte de rettigheder ansatte hos kommunen har ved 
opsigelse. 
 
Overordnet er der tale om, at vi anbefaler, at:  
 
Fire klagere bør have udbetalt et pengebeløb. Der er i disse tilfælde tale om, at den enkelte 
klager er blevet behandlet forkert i en sådan grad, at klageren kunne have ført sag mod kom-
munen og fået tilkendt et beløb. Der er således tale om, at vi har vurderet, hvordan kommunen 
retligt ville have været stillet, hvis sagens rette sammenhæng havde stået klart for kommunen 
på det relevante tidspunkt. Det er klart, at denne slags tilbageskuende vurderinger i sagens 
natur er behæftet med en vis usikkerhed, men vi har foretaget vores bedste vurdering af de 
pågældende situationer. Der er i alle tilfælde tale om, at de pågældende medarbejdere kunne 
have rejst sagen tidligere, men dette har vi ikke ladet føre til udelukkelse fra betaling. 
 
Der er for to klagere tale om, at deres krav er forældede efter forældelseslovens regler, og det 
er i disse to sager ikke retligt muligt for kommunen at betale de godtgørelser, som de to ville 
have haft ret til. I stedet har vi anbefalet, at de to meddeles en beklagelse. 
 
For syv andre klagere har vi anbefalet, at kommunen bør give en beklagelse for forskellige 
krænkelser, klagerne har været udsat for, men som dog ikke kan kvalificere til en godtgørelse. 
 
For ni klageres vedkommende har vi vurderet, at kommunen ikke bør foretage sig yderligere. 
 
Vi har ikke i noget tilfælde vurderet, at en klager skal genansættes i kommunen. Vi redegør i 
afsnittet om retsregler og politikker for de retlige rammer for genansættelse, der helt overord-
net fører til, at genansættelse næsten aldrig forekommer indenfor ansættelsesretten.   
 
I vores afsluttende afsnit fremkommer vi med forskellige anbefalinger i forhold til, hvordan 
man i fremtiden kan prøve at undgå det passerede.  
 
3. GRUNDLAGET FOR UNDERSØGELSEN  

Nedenfor er opregnet et væsentligt uddrag af det materiale, som danner grundlag for vores 
rapport. Opregningen er ikke udtømmende. 
 
Vi har modtaget klageres personalesager på samlet over 5.500 sider. For nogle klageres ved-
kommende har personalesagerne ikke været fyldestgørende, og derfor har det for enkeltes 
vedkommende været nødvendigt at bede Aarhus Kommune om at supplere det grundlæg-
gende materiale.  
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Flere af klagerne har endvidere løbende tilsendt supplerende materialer, herunder mailkorre-
spondancer, interne breve, pressemeddelelser, tidligere skrivelser til kommunen, klagebreve, 
mv. Det grundlæggende materiale for hver enkelt klagesag er endvidere udbygget med refe-
rater fra afholdte interviews, supplerende og afsluttende bemærkninger fra de 22 klagere, le-
dere, HR-medarbejdere og øvrige nøglepersoner.  
 
Vurderingsmaterialet er således blevet udbygget under hele processen.  
 
Derudover har vi modtaget relevante politikker, vejledninger, lokalaftaler, mv. fra Aarhus 
Kommune. En stor del af materialet er modtaget i indledningsfasen, ligesom det løbende har 
vist sig relevant at rette henvendelse til kommunen for at få udleveret yderligere materialer.  
 
I forhold til det generelle arbejdsmiljø og Aarhus Kommunes tiltag i forlængelse af proble-
matikken omkring ledelsessvigt, mobning, mv., har vi modtaget omfattende materiale vedrø-
rende vurderingerne af de indsatser, der er igangsat og udført af kommunen. Der henvises i 
det hele til afsnit 6 nedenfor. Overordnet har vi modtaget relevant materiale vedrørende ret-
ningslinjer for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane, mobnings-
politikker- og retningslinjer, handlingsplaner mod mobning og seksuel chikane, handlings-
plan for trivselsmålinger. 
 
I forhold til Aarhus Kommunes behandling af sygdomsfravær- og forløb har vi blandt andet 
modtaget sygefraværspolitikker, retningslinjer for sygefraværssamtaler, minimumsstandar-
der for sygefraværshåndtering mv.  
 
En del af klagerne har indgået en fratrædelsesaftale, og vi har til brug for vurderingerne heraf 
modtaget vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i van-
skelige afskedigelsessager fra Kommunernes Landsforening samt bemyndigelse udstedt af 
Kommunernes Lønningsnævn. 
 
Enkelte har klaget over vurderingen af muligheden for omplacering. Vi har i den forbindelse 
modtaget udviklingspolitikken fra 2007, vejledning til ledere der skal gennemføre besparelser 
i form af personalereduktioner, notat om omplacering af overtallige medarbejdere fra 2016, 
interne notater om tjenestemænd, genplacering i opsigelsesperioden, varslingsloven, tillids-
repræsentanter, gravide, mv.  
 
Vi har løbende anmodet om og modtaget supplerende materialer, såfremt der har været behov 
herfor.  
 
4. RETSREGLER OG POLITIKKER MV.  

I det følgende foretages en gennemgang af det retlige grundlag af væsentlig betydning for 
vores vurdering af de 22 klager, hvilket også omfatter relevante politikker vedtaget i Aarhus 
Kommune. 
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 Aarhus Kommune som offentlig myndighed og egne vedtagne politikker 

 Afgørelsesbegrebet i forvaltningsloven 

Som offentlig arbejdsgiver er Aarhus Kommune omfattet af forvaltningsloven ved behand-
lingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelser, jf. lovens 2, stk. 1. I forhold til 
indholdet af de 22 indgivne klager er det relevant at få afgrænset, hvilke beslutninger som er 
omfattet af afgørelsesbegrebet. 
 
Det ligger fast, at blandt andet følgende beslutninger er afgørelser i forvaltningslovens for-
stand: 
 

 Afskedigelse. 
 Ændringer i ansættelsesforholdet, der er så indgribende, at de for tjenestemænd giver 

ret til afsked med pension og for overenskomstansatte kun kan gennemføres med et 
varsel svarende til opsigelsesvarsel. 

 Disciplinærsanktioner efter tjenestemandsloven og advarsler/disciplinært begrundede 
forflyttelser af overenskomstansatte. 

 Diskretionær ændring af tjenestestedet begrundet i individuelle forhold hos den an-
satte, som har negativ indflydelse på ansættelsesforholdet, herunder samarbejdsvan-
skeligheder. 

 
Uden for afgørelsesbegrebet falder derimod visse tjenestebefalinger og beslutninger vedrø-
rende arbejdets tilrettelæggelse, som blandt andet omfatter: 
 

 Institutionens organisation. 
 Direktiver om, hvordan den ansatte skal udføre sit arbejde. 
 Placeringen af den ansatte indenfor ansættelsesområdet, når flytningen ikke er be-

grundet i kritik af den ansattes adfærd. 
 Fritagelse for tjeneste uden indskrænkninger i løn eller andre rettigheder efter ansæt-

telsesforholdet mens det overvejes, om der er grundlag for afskedigelse.  
 
For så vidt angår beslutninger om fritagelse for tjeneste, kan der imidlertid være tale om be-
slutninger af så indgribende karakter, at det følger af almindelige principper om god forvalt-
ningsskik, at beslutningen bør begrundes, og den ansatte gives lejlighed til at udtale sig.  
 
Herudover er det slået fast af Højesteret i dommene trykt i UfR.2005.616H og 
UfR.2005.622H, at indgåelse af fratrædelsesaftaler ikke er omfattet af forvaltningslovens af-
gørelsesbegreb. 
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På baggrund af højesteretsdommene og efterfølgende praksis kan det endvidere konstateres, 
at gyldigheden af en fratrædelsesaftale til fuld og endelig afgørelse særligt beror på, om ar-
bejdsgiveren har optrådt som en loyal aftalepart, og om vedkommende medarbejder har været 
bistået af sin faglige organisation eller andre professionelle, eller i hvert fald har fået forelagt 
muligheden herfor.  
 
Såfremt der indgås en fratrædelsesaftale, hvor vedkommende medarbejder kan have et beret-
tiget krav i henhold til ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, skal det være klart, 
at der er gjort op med dette eventuelle krav ved indgåelsen af aftalen.1 I mangel af en sådan 
angivelse i endelighedsklausulen, og hvis der i øvrigt ikke er aftalt en rimelig og afbalanceret 
løsning på parternes modstående interesser, vil en fratrædelsesaftale ikke afskære medarbej-
deren fra at rejse et efterfølgende krav efter forskelsbehandlingsloven.2  
 
Om de nærmere rammer og retningslinjer for indgåelse af fratrædelsesaftaler i Aarhus Kom-
mune henvises til afsnit 4.1.7 nedenfor. 
 

 Udvalgte bestemmelser i forvaltningsloven 

For så vidt angår de personalesager, hvor forvaltningsloven finder anvendelse, er det i forhold 
til indholdet af de 22 klager særligt relevant at fremhæve nedenstående bestemmelser, som 
skal være overholdt ved sagsbehandlingen: 
 
1) I henhold til forvaltningslovens §19 er der pligt til at foretage partshøring, når parten ikke 
kan antages at være bekendt med en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, 
såfremt de konkrete oplysninger er til ugunst for medarbejderen og af væsentlig betydning 
for sagens afgørelse.  
 
I de tilfælde, hvor et større antal medarbejdere skal afskediges begrundet i nedskæringer/be-
sparelser, skal medarbejderen dog kun høres over årsagen til nedskæringen og de kriterier, 
som begrunder den konkrete udvælgelse. Der er således ikke krav på en uddybning af, hvorfor 
valget netop er faldet på den pågældende medarbejder, jf. Højesterets dom trykt i 
UfR.2007.537H.3  
 
Det er endvidere væsentligt, at der ved siden af forvaltningslovens § 19 gælder en ulovbe-
stemt grundsætning om en udvidet partshøring ved uansøgt afsked af disciplinære grunde, 

                                                   
1 Af ligebehandlingslovens § 12 og forskelsbehandlingslovens § 5b følger, at lovens bestemmelser ikke kan fraviges til ugunst 
for lønmodtageren. 
2 Se eksempelvis Ligebehandlingsnævnets afgørelse i sagen 2016-6810-16553. I Ligebehandlingsnævnets afgørelse 2016-
6810-45148 var der til gengæld gjort op med krav efter forskelsbehandling, og dermed blev yderligere krav afvist. 
3 Højesteret anfører i præmisserne, at afskedigelsen skete som led i en besparelsesrunde, og at det herefter var tilstrækkeligt 
at angive de kriterier, som blev anvendt. Herudover kunne medarbejderen ikke kræve en uddybning. Videre anførte Højesteret, 
at de forvaltningsretlige regler om sagsbehandling skal bidrage til, at der træffes saglige afgørelser. Når afskedigelsen var 
saglig, kunne en tilsidesættelse af sagsbehandlingsregler ikke i sig selv udløse et krav på kompensation. 
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bortvisning og ved tildeling af disciplinære sanktioner, f.eks. advarsler.4 Denne udvidede ad-
gang til partshøring indebærer, at der både skal høres over sagens faktiske omstændigheder 
og arbejdsgiverens egen vurdering af sagens bevismæssige og retlige spørgsmål. 
 
Herudover er det i ombudsmandspraksis antaget, at grundsætningen om udvidet partshøring 
også er gældende, hvis samarbejdsvanskeligheder indgår i grundlaget for en påtænkt afsked. 
Højesteret har dog i dommen trykt i UfR.2008.636H slået fast, at en tjenestemand, som blev 
omplaceret indenfor ansættelsesområdet og samtidig bevarede titel og løn, uagtet at ompla-
ceringen var begrundet i samarbejdsvanskeligheder, kun skulle være partshørt i overensstem-
melse med forvaltningslovens § 19 og dermed ikke i henhold til grundsætningen. 
 
Der henvises i øvrigt til gældende overenskomster og regulativer for regler om høring og 
orientering af de faglige organisationer, som blandt andet på det kommunale område betyder, 
at de faglige organisationer involveres allerede ved partshøringen. 
 
2) En afgørelse, der meddeles skriftligt, skal være ledsaget af en begrundelse, med mindre 
medarbejderen gives fuldt ud medhold, jf. forvaltningslovens § 22. I henhold til § 23, stk. 1, 
kan medarbejderen, som har fået en afgørelse meddelt mundtligt, forlange at få en skriftlig 
begrundelse, hvilket skal imødekommes inden for 14 dage, jf. § 23, stk. 2.  
 
De nærmere regler om begrundelsens indhold findes i forvaltningslovens § 24 og skal normalt 
omfatte en henvisning til retsregler, en sagsfremstilling, en redegørelse for hovedhensynene 
i skønsmæssige afgørelser og en stillingtagen til partens indsigelser.5 Som anført i Forvalt-
ningsloven med kommentarer af Niels Fenger, 1. udgave 2013, side 622, skal begrundelsen 
efter § 24 fremtræde som en sandfærdig forklaring på, hvorfor afgørelsen har fået netop det 
pågældende indhold. 
      
3) Såfremt en afsked/bortvisning samlet set er saglig, vil arbejdsgiveren ikke kunne pålægges 
at betale en godtgørelse alene med den begrundelse, at de forvaltningsretlige regler ikke har 
været overholdt, jf. bl.a. Højesterets domme trykt i UfR.2007.537H og UfR.2008.401H.6  
 
Om muligheden for genansættelse (i stedet for betaling af en godtgørelse) henvises i øvrigt 
til afsnit 4.3.5.6 nedenfor. 
 
4) Ved behandlingen af en sag, hvor der vil blive truffet en afgørelse, skal den offentlige 
arbejdsgiver også overholde offentlighedslovens regel i § 13 om notatpligt. 
 

                                                   
4 Se nærmere herom: Forvaltningsret af Gammeltoft-Hansen m.fl., 2. udgave 2002, side 532 ff. 
5 Som anført i Forvaltningsloven med kommentarer af Niels Fenger, 1. udgave 2013, side 622, skal begrundelsen efter § 24 
fremtræde som en sandfærdig forklaring på, hvorfor afgørelsen har fået netop det pågældende indhold. 
6 I præmisserne i sidstnævnte dom gentages præmisserne fra dommen i 2007. Da sagen vedrørende urimelig afsked blev afvist 
i landsretten, da den skulle være gennemført i det fagretlige system, kunne der allerede af den grund ikke tilkendes kompen-
sation. 
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Notatpligten indtræder, hvis myndigheden skal træffe afgørelse i den pågældende sag, som 
oplysningerne vedrører, hvis der er tale om oplysninger, som vedrører afgørelsessagens fak-
tiske grundlag, eller der er tale om eksterne faglige vurderinger, hvis de pågældende oplys-
ninger er af betydning for sagens afgørelse, og hvis oplysningerne eller vurderingerne ikke i 
øvrigt fremgår af sagens dokumenter.7  
 
Oplysningerne skal noteres snarest muligt efter, myndigheden har fået kendskab til oplysnin-
gerne. Da det på et indledende stadie af en sag kan være usikkert, om sagen udvikler sig til 
en sag, hvor der skal træffes en afgørelse, må der i disse tilfælde indrømmes myndigheden en 
betydelig margin ved vurderingen af, om oplysningerne skal noteres efter § 13, stk. 1.8 De 
offentlige myndigheder har således heller ikke en helt sammenfaldende forståelse af forplig-
telsen.  
 
5) Endelig er det i forhold til vurderingen af de 22 klager relevant at nævne nogle af de for-
valtningsretlige grundsætninger i form af grundsætningen om saglig forvaltning (særligt 
magtfordrejning og lighedsgrundsætningen) og forpligtelsen til at anvende det mindst indgri-
bende middel (proportionalitetsprincippet). 
 
Om grundsætningen vedrørende saglig forvaltning (magtfordrejningsgrundsætningen) kan 
det kort opsummeres, som anført i Forvaltningsret - Almindelige emner af Karsten Revsbech 
m.fl., 6. udgave 2016, side 225: 
 

”Den i praksis udviklede grundsætning må imidlertid hovedsageligt forstås som et 
krav til forvaltningsafgørelsens materielle rigtighed eller lovlighed. Dvs. at spørgs-
målet, om der foreligger magtfordrejning, er ensbetydende med, om den pågældende 
forvaltningsafgørelse set ud fra lovens formål, som det må fastlægges på grundlag af 
formålsparagraffer, lovens indhold i øvrigt, forarbejderne og specialitetsprincip-
perne, er båret af sagligt vedkommende hensyn eller præmisser. Hovedvægten ligger 
dermed på afgørelsens objektive præmisser, ikke på den subjektive hensigt. Det er 
også en del af grundsætningen om saglig forvaltning, at der er pligt til positivt at 
inddrage relevante saglige hensyn i afvejningen, dvs. grundsætningen har også et 
positivt indhold, og det er ikke tilstrækkeligt, at forvaltningen har undladt at tage 
usaglige hensyn.”        

 
Fra samme værk kan det om forståelsen af lighedsgrundsætningen fremhæves fra side 256:  
 

”Sat i relation til grundsætningen om saglig forvaltning kan dette også formuleres på 
den måde, at ikke alene skal en afgørelse isoleret set kunne begrundes sagligt, der 

                                                   
7 Offentlighedsloven med kommentarer af Mohammed Ahsan, 2014, side 246. 
8 Offentlighedsloven med kommentarer side 257. 
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stilles yderligere – ud fra lighedsgrundsætningen – krav om, at en forskelsbehand-
ling, hvor der foreligger flere ”ens” tilfælde, kan begrundes sagligt.”   

 
En yderligere betingelse for, at den offentlige arbejdsgivers handlinger og beslutninger kan 
anses for lovlige er, at indgrebet ikke er mere vidtgående, end formålet tilsiger. Dette propor-
tionalitetsprincip betyder blandt andet i forhold til den offentlige myndigheds rolle som ar-
bejdsgiver, at en udvist adfærd fra medarbejderne i mange tilfælde i første række skal sank-
tioneres med en advarsel i stedet for uansøgt afsked.9 
 
Det er endvidere fast antaget, at den offentlige arbejdsgiver i besparelsessituationer og i øvrigt 
ved afskedigelser af ikke tilregnelig årsag, inden der træffes en endelig afgørelse om uansøgt 
afsked, skal undersøge, om arbejdstageren kan omplaceres til en anden stilling i samme stil-
lingskategori inden for det nærmere definerede ansættelsesområde, hvilket på det kommunale 
område er hele kommunen.10 
 
Manglende opfyldelse af omplaceringsforpligtelsen og undladelsen af at undersøge eventu-
elle muligheder kan således efter omstændighederne føre til, at afgørelsen er usaglig med 
deraf følgende krav på en godtgørelse. Hvis arbejdsgiveren efterfølgende kan dokumentere, 
at der i den relevante periode ikke var ledige stillinger, som den pågældende ville have kunnet 
bestride, så vil det imidlertid ikke være konkret væsentligt, at arbejdsgiveren undlod at un-
dersøge mulighederne.11  
 
Hvis en arbejdsgiver som følge af en vedtagen politik har pålagt sig selv videregående for-
pligtelser til at søge afskedigede medarbejdere omplaceret efter opsigelsestidspunktet, så vil 
en saglighedsvurdering skulle tage afsæt i, om egne retningslinjer er efterlevet. Manglende 
opfyldelse kan tilsvarende, som netop redegjort for i forudgående afsnit, medføre krav på 
godtgørelse.12  
 
Om de i Aarhus Kommunes vedtagne politikker vedrørende omplacering i besparelsessitua-
tioner i perioden 2011-2016 henvises til afsnit 4.1.6.3 nedenfor. 
 

 Aarhus Kommunes Personalepolitik – Den gode arbejdsplads 

Borgmesterens Afdeling har i 2005 udarbejdet en kortere beskrivelse af den gældende fælles 
personalepolitik for Aarhus Kommune, som bygger på tre værdier vedtaget af Byrådet, og 
som ligger på kommunens hjemmeside. De tre værdier er: Troværdighed, Respekt og Enga-
gement.  
 

                                                   
9 Funktionærret af Lars Svenning Andersen m.fl., 5. udgave 2016, side 792. 
10 Se eksempelvis Højesterets dom trykt i UfR.2017.303H og tilkendegivelse af 23. januar 2016 i faglig voldgiftssag 
FV2015.0130. 
11 Højesterets dom trykt i UfR.2017.303H. 
12 Som eksempel på en arbejdsgiver, som havde pålagt sig selv videregående forpligtelser: Vestre Landsrets dom trykt i 
UfR.2014.91V. 



 
9. APRIL 2018 

 

 
 
 
 
 
 

Side 15/70 

Personalepolitikken skal fungere sammen med retningslinjer og politikker vedtaget af Byrå-
det samt gældende overenskomster og aftaler mellem KL og de faglige organisationer. Vær-
dierne skal udmøntes lokalt og det beskrives nærmere, hvilke forudsætninger der skal være 
til stede for, at alle kan leve op til værdierne i form af følgende hovedoverskrifter: 
 

 Udfordrende arbejdsopgaver med respekt for den enkelte medarbejders forudsætnin-
ger  

 Godt samarbejde og veldefinerede arbejdsopgaver 
 Gensidig tillid og respekt  
 Et godt psykisk og udviklende arbejdsmiljø  
 Balance mellem arbejds- og familieliv  
 En mangfoldig og rummelig arbejdsplads 

 
 Sygefraværspolitik og retningslinjer for fleksibel arbejdstid 

4.1.4.1 Minimumsstandarder for sygefraværshåndtering  

Aarhus Kommune har på fælles MED Udvalgsmøde den 19. april 2010 vedtaget minimums-
standarder for sygefraværshåndtering, som gælder for hele kommunen. Retningslinjerne ud-
gør en integreret del af en styrket indsats for trivsel og sundhed på arbejdspladsen, jf. ”Aftale 
om trivsel og sundhed på arbejdspladsen” indgået mellem KL og KTO den 8. februar 2008. 
 
Retningslinjerne er inddelt i afsnit vedrørende sygefraværsindsatsen, opfølgningsprocessen 
under sygdom, procedurer for sygefraværssamtaler, vejledninger og anbefalinger. 
 
Af relevans i forhold til de 22 klager skal særligt fremhæves, at retningslinjerne betoner det 
som en væsentlig ledelsesopgave at følge op på sygefravær for at give den sygemeldte opti-
male betingelser for at vende (hurtigt) tilbage til arbejdet, ligesom fastholdelsen er et væsent-
ligt element i sygefraværsindsatsen.  
 
Der skal som minimum følges op på sygefravær på følgende tidspunkter:  
 

 Første sygedag  
 Sygefraværssamtale ved 14 sygedage 
 Opfølgningssamtale ved 28 sygedage  
 Derefter hver 8. uge (i særlige tilfælde hver 4. uge)  
 Ved hyppigt/atypisk fravær. Fem fraværsperioder pr. år og/eller 14 fraværsdage i alt.  

 
I fortsættelse heraf fremgår, at der som udgangspunkt skal skabes en gensidig kontakt fra 1. 
sygedag, og at det er lederens opgave at indgå nærmere aftale om udmøntningen af denne 
kontakt under sygefraværet.  
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Hyppigt fravær defineres som fem fraværsperioder inden for 12 på hinanden følgende måne-
der og/eller 14 fraværsdage i alt. Såfremt en medarbejder har hyppigt fravær, skal der iværk-
sættes en række tiltag i form af indkaldelse til sygefraværssamtale med henblik på fasthol-
delse og afklaring af årsag, herunder om arbejdsmiljøet eller arbejdspladsen begrunder fra-
været samt udarbejdelse af en fastholdelsesplan. Såfremt fraværet fortsætter, indkaldes til 
opfølgende samtaler. Hvis aftalerne ikke overholdes, kan lederen indlede en afskedigelsessag. 
 
Endvidere fremgår af retningslinjerne side 9 om afskedigelse og side 11 om mulighedserklæ-
ringer: 
 

”Afskedigelse  
Mulighederne for at vende tilbage til arbejdspladsen eller blive arbejdsfastholdt i 
andet job vurderes løbende sammen med den sygdomsramte. En realistisk vurdering 
af arbejdsevne og muligheder for at vende tilbage til arbejde indgår derfor i forløbet 
med sygefraværssamtaler. Viser det sig, at der ikke er muligheder for arbejdsfasthol-
delse, kan ledelsen indlede en afskedigelsessag.  
 
I forbindelse med afsked skal arbejdspladsen medvirke til, at der skabes de under 
omstændighederne bedste vilkår for den afskedigede medarbejder. 
Parallelle forløb med iværksættelse af initiativer for arbejdsfastholdelse i en opsigel-
sesperiode skal aftales skriftligt. 
Såfremt det viser sig, at arbejdsfastholdelsen lykkedes, skal opsigelsen annulleres.   
 
[…] 
 
Mulighedserklæringer 
Mulighedserklæring bruges i de tilfælde, hvor lederen efter dialog med medarbejde-
ren er i tvivl om, hvilke hensyn der skal tages til medarbejderens helbred, for at med-
arbejderen kan vende tilbage til arbejdet på hel eller deltid enten med de sædvanlige 
opgaver eller med tilpassede opgaver. Mulighedserklæring kan anvendes på et hvil-
ket som helst tidspunkt i sygeforløbet. Erklæringen kan også anvendes ved forløb med 
gentagne sygemeldinger. Det betyder, at erklæringen kan udarbejdes på et tidspunkt, 
hvor medarbejderen ikke er sygemeldt, men har gentagne sygemeldinger bag sig.”     

 
Natur og Vej Service (NVS) har i efteråret 2014 også vedtaget retningslinjer om fravær, som 
godkendt af NVS-MED i efteråret 2014. Disse retningslinjer indeholder ikke specialregler 
udover de nedfældede i minimumsstandarden, som NVS’ retningslinjer også henviser til. 
 
Det er fastslået i retspraksis, at langvarigt sygefravær eller hyppigt og tilbagevendende syge-
fravær over en længere periode kan udgøre en saglig afskedigelsesgrund. En afskedigelse er 
imidlertid uanset længden på fraværet kun saglig, såfremt den er rimeligt begrundet i arbejds-
giverens og arbejdstagerens forhold.  
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Først og fremmest skal arbejdsgiverens driftsmæssige begrundelse være holdbar, hvilket be-
tyder, at fraværet skal have reel betydning for de økonomiske, driftsmæssige og/eller beman-
dingsmæssige forhold. Herudover vil flere andre momenter skulle indgå i saglighedsvurde-
ringen. De væsentligste momenter ved vurderingen omfatter særligt: Sygdommens karakter, 
de af arbejdsgiveren foretagne foranstaltninger samt opfølgninger i form af samtaler mv., 
prognosen for arbejdstagerens arbejdsevne og tilbagevenden, arbejdstagerens alder og anci-
ennitet, og om der er tale om en arbejdsbetinget sygdom, herunder kritisable forhold på ar-
bejdspladsen.13 
 
4.1.4.2 Retningslinjer for fleksibel arbejdstid 

Der blev på MED-udvalgsmøde den 9. december 2015 vedtaget særskilte retningslinjer for 
fleksibel arbejdstid gældende for CBA pr. 1. januar 2016. 
 
Det fremgår indledningsvis, at reglerne skal fortolkes i overensstemmelse med bestående af-
taler, overenskomster og andre regler om arbejdstidens tilrettelæggelse, og således at alle ar-
bejdsopgaver kan løses på tilfredsstillende vis. 
 
Af relevans i forhold til nogle af de indgivne klager skal følgende uddrag fremhæves: 
 

”Fravær i arbejdstiden 
 
Generelt 
 
Følgende kan medregnes i den samlede fleksopgørelse: 
 
• Ferie, sygdom, omsorgsdage, borgerligt ombud, barns 1. og 2. sygedag, lægebesøg, 
tandlægebesøg og lægehenvist behandling. Dog bør læge- og tandlægebesøg så vidt 
muligt placeres uden for arbejdstiden. 
 
[…] 
 
Hjemmearbejde og arbejde uden for flekstidsrummet 
 
Hjemmearbejde skal forstås sådan, at en medarbejder har mulighed for, i særlige 
tilfælde, at arbejde hjemme med en særlig opgave i en afgrænset periode. 
 
Læs mere om retningslinjerne for hjemmearbejde (ADS) på TMportalen.” 
 

                                                   
13 For en nærmere analyse af retspraksis henvises til artiklen ”Saglig opsigelse på grund af sygdom” optrykt i Erhvervsjuridisk 
Tidsskrift 2017.40. 
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 Arbejdsmiljøloven og mobbepolitik 

4.1.5.1 Arbejdsmiljøloven 

Det følger af arbejdsmiljølovens regelsæt, at arbejdsgiverne har det overordnede ansvar for, 
at der på arbejdspladsen er et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Medarbejderne har dog også et 
ansvar for at medvirke til et godt arbejdsmiljø.  
 
Med henblik på at styrke indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø blev der i 2013 indsat 
en yderligere bestemmelse i arbejdsmiljøloven, § 1a, hvoraf fremgår, at loven både omfatter 
det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Der var ikke hermed tilsigtet nogen realitetsændring 
af retstilstanden, men alene en præcisering. 
 
Arbejdsgiverens sikring af det psykiske arbejdsmiljø betyder blandt andet, at der på den en-
kelte arbejdsplads i relevant omfang skal ske en forebyggelse af mobning og samtidig fast-
lægges, hvordan opstået mobning håndteres. Der henvises i den forbindelse til Arbejdstilsy-
nets Vejledning fra marts 2002 (At-vejledning D.4.2), hvori angives retningslinjer for ar-
bejdsgivernes håndtering. Om definitionen af mobning fremgår særskilt af Arbejdstilsynets 
vejledning, at: 
 

”Mobning 
 
Der er talt om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid 
– eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for kræn-
kende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De 
krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes 
mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge 
parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.  
 
Ofrenes oplevelse af de krænkende handlinger er et centralt aspekt i mobning. Det er 
derfor uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et deci-
deret ønske om at krænke offeret. Det betyder dog noget for ofrenes oplevelse af mob-
ningen, om der er tale om ond vilje eller ej.  
 
Mobning kan udøves af både kolleger og ledere. Selv om mobning mellem kolleger er 
mere udbredt, opleves mobning udøvet af en leder tilsyneladende som ekstra bela-
stende. Det skyldes den magt, der kan lægges bag krænkelsen, og at det ikke er muligt 
at få lederens opbakning og hjælp. Også underordnedes mobning af ledere kan fore-
komme.”     
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4.1.5.2 Mobbepolitik Aarhus Kommune 

På Fælles MED i Aarhus Kommune den 6. september 2010 blev der vedtaget retningslinjer 
for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane i hele kommunen. For-
målet med retningslinjerne var: 
 

 skabe fælles forståelse af vold, mobning og chikane ved at tage udgangspunkt i 
den samme definition. Fælles begreber kan kvalificere arbejdet med at identifi-
cere, forebygge og håndtere problemer med vold, mobning og chikane i Århus 
Kommune 

 øge opmærksomhed og viden blandt ledere, medarbejdere og deres repræsentan-
ter om vold, mobning og chikane – som både kan forekomme internt på arbejds-
pladsen og i forhold til borgere  

 forpligte og inspirere til handling ift. forebyggelse og håndtering af vold, mob-
ning og chikane.     

 
I retningslinjerne var også indsat definition af blandt andet mobning og understreget, at mob-
ning på ingen måde blev accepteret i kommunen. Udover en henvisning til, at lederne på alle 
niveauer havde en handlepligt, blev der også redegjort for MED systemets forpligtelser til at 
udbrede retningslinjerne, iværksætte tiltag mv. 
 
Den 19. februar 2014 udsendte NVS-MED en handlingsplan og baggrundsmateriale under 
overskriften ”Mobning og seksuel chikane”. Indledningsvis anføres: 
 

”1. Klar udmelding fra topledelsen – mobning og seksuel chikane accepteres ikke! 
 
Ledelsen i Natur og Vej Service udtaler; 
 
”alle har ret til at blive behandlet med respekt og værdighed – vi ønsker en arbejds-
plads, hvor mobning og seksuel chikane ikke finder sted.” 
 
”vi skal alle i ord og handling i hverdagen vise, at mobning og anden negativ be-
handling af medarbejderne og lederne er uacceptabel.” 
 
”ledelsen i NVS har et særligt ansvar for at mobning ikke forekommer, men alle er 
ansvarlige.”   

 
Herefter følger definitioner af mobning og seksuel chikane og henvisninger til arbejdsmiljø-
lovgivningen. Om håndteringen af eventuelle sager om mobning anføres i punkterne 4-6: 
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”4. Beskrivelse af sanktioner (juridisk forsvarlig fremgangsmåde - spørg Fælles-
adm) 
 
Forud for, at en sag vurderes som at mobning eller seksuel chikane er forekommet, 
kan skal der laves en undersøgelse af sagens konkrete omstændigheder. Dette vil in-
debære, at lederen, arbejdsmiljørepræsentanten eller tillidsrepræsentanten tager en 
samtale med den person, som føler sig mobbet/chikaneret, og kan skal desuden inde-
bære, at lederen, arbejdsmiljørepræsentanten eller tillidsrepræsentanten også tager 
en samtale med den udpegede mobber for at undersøge problemet. Herefter laver den 
ansvarlige leder en skriftlig redegørelse over sagen, som oplæg til det videre forløb. 
Det er lederens vurdering, hvilke sanktioner der iværksættes på baggrund af under-
søgelsen, men lederen kan inddrage relevante tillidsrepræsentanter eller arbejdsmil-
jørepræsentanter i vurderingen. 
 
Sanktioner: 
a. En sag om mobning eller chikane vil som udgangspunkt blive påtalt over for den 
pågældende medarbejder ansatte som mobber, idet den ansatte ikke overholder gæl-
dende regler i denne politik. Hvis den/de som mobber fortsætter med at mobbe/chi-
kanere, kan skal det få ansættelsesretlige konsekvenser f.eks. i form af en advarsel 
samt afskedigelse, afhængig af lederens konkrete vurdering. 
b. Ledelsen kan vælge at benytte forflyttelse overfor den som mobber/chikanerer, hvis 
dette vurderes hensigtsmæssigt i den konkrete situation. 
 
5. Konkrete retningslinjer for støtte og vejledning 
a. Ved mobning kontaktes enten tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, en leder eller 
en god kollega som du har tillid til. Det er i disse sager acceptabelt, at man går 
udenom sin nærmeste leder, hvis det vurderes mest hensigtsmæssigt for den mob-
bede. 
b. Lederen kan optræde som mægler og kan denne ikke selv støtte op, kontaktes MEA 
ansvarlig og det vurderes om der skal rekrutteres professionel støtte hos personale-
området, din organisation eller ekstern arbejdsmiljørådgiver. 
c. Vurderer den mobberamte det nødvendigt kan der tilbydes samtaler eller terapi. 
 
6. Beskrivelse af klagemuligheder (hvis der overordnet går noget galt i processen). 
a. Kontakt din fagforening/organisation.” 

 
Videre fremgår, at der skal informeres om politikken på afdelingsmøder og teammøder og 
sendes foldere hjem på den enkeltes privatadresse. 
 
I politikken beskrives endvidere, hvordan såvel medarbejdere som ledelse kan være med til 
at forebygge og håndtere mobning. 
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NVS opdaterede politikken i november 2015, men hovedindholdet er det samme. I politikken 
gengives en udtalelse fra en af lederne i NVS, som lyder: 
 

”Alle i NVS er ansvarlige, men ledelsen har et særligt ansvar for at mobning ikke 
forekommer”. 

 
I juni 2016 besluttede medudvalget i Center for Byens Anvendelse en mobbepolitik for Kalk-
værksvej 10. Politikken har følgende indhold: 
 

”I Center for Byens Anvendelse har vi stort fokus på Arbejdsmiljø og Trivsel. 
 
I Center for Byens Anvendelse accepterer vi absolut ingen former for mobning. Vi 
møder hinanden med gensidig respekt og ordentlig adfærd - det er en forudsætning 
for et godt og trygt arbejdsmiljø. 
 
Vi ser det som en opgave for alle, at vi undgår mobning, og derudover understøtter 
vi et godt arbejdsmiljø ved at organisere arbejdet, så der også er fokus på trivsel og 
social støtte, ligesom god ledelse skal påvirke arbejdsmiljøet i positiv retning. 
 
I Center for Byens Anvendelse leder vi med hjerte og hjerne, og der er plads til sunde 
og konstruktive, faglige diskussioner og uenigheder. Det er kun med til at styrke og 
udvikle fagligheden. 
 
Konflikter er ikke det samme som mobning. 
 
HVAD ER MOBNING? 
 
Ved mobning forstår vi, at nogen regelmæssigt over længere tid eller gentagne gange 
bliver udsat for handlinger, der af modtageren opfattes som ubehagelige, sårende 
eller nedværdigende, og som det er svært at forsvare sig imod. 
 
Eksempler på mobning: 
 

• Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab 
• Personlige angreb eller kritik af privatliv 
• Krænkende telefonsamtaler eller skriftlige meddelelser 
• Ubehagelige drillerier 
• Skældud og latterliggørelse 
• Sårende bemærkninger 
• Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale 
• Tilbageholdelse af nødvendig information 
• Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver 
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• Nedvurdering af ofrets job, arbejdsindsats eller kompetence 
• Udelukkelse fra grupper 

 
SÅDAN STOPPER VI MOBNING 
 
Vi har alle et ansvar for, at mobning ikke finder sted på vores arbejdsplads. Vi skal 
først og fremmest undgå, det opstår - men sker det, skal det stoppes. 
 

• Vær opmærksom på dine kolleger - også de stille 
• Tal med alle kolleger 
• Vær opmærksom på adfærdsændringer hos kolleger 
• Hold en god omgangstone 

 
HVIS EN KOLLEGA BLIVER MOBBET 
 
Hvis en kollega henvender sig til dig på grund af mobning, skal du sikre, at henven-
delsen bliver taget alvorligt og håndteret hensigtsmæssigt. 
Spørg ind til, hvordan du kan hjælpe, hvad kollegaen ønsker af dig og har brug for 
af hjælp. 
 

1. Få sat ord på oplevelsen 
2. Giv en kollega støtte i et evt. videre forløb 
3. Støt din kollega ved henvendelse til leder eller HR-afdeling 
4. Brug evt. Arbejdstilsynets hotline om mobning, Telefon 70 20 12 88 - tast 3. 
Telefonen er åben mandag-torsdag fra 8-15, fredag 8-14. 

 
HVIS DU BLIVER MOBBET 
 
Oplever du selv at blive mobbet, skal du ikke gå alene med det. Kontakt den, du synes 
du bedst kan tale med på din arbejdsplads f.eks. 

• Arbejdsmiljørepræsentanten 
• Tillidsrepræsentanten 
• Leder 
• Kollega 
• Coachene i HR-afdelingen på Bautavej 
• Arbejdsmiljøkoordinator 
• Arbejdsmiljøleder 

 
EN DÅRLIG TONE PÅ ARBEJDSPLADSEN 
 
Oplever du, at omgangstonen i din afdeling, i dit team eller andre steder ikke er i 
orden, bør du gøre noget ved det. 
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Du kan eventuelt selv gøre den eller dem, der fører en uhensigtsmæssig omgangstone, 
opmærksom på, hvordan tonen opleves af andre. 
 
Ellers kan du tage fat i din leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, Ar-
bejdsmiljøkoordinator, Arbejdsmiljøleder og gøre dem opmærksomme på, hvor og 
hvad du oplever som ubehageligt. 
 
COACHENE I HR 
 
Coachene i HR på Bautavej kan også hjælpe ved at sørge for rådgivning til både offer 
og mobber. 
 
Det kan for eksempel være i form af 
 

• Samtale enkeltvis eller i grupper 
• Krisehjælp 
• Coaching 
• Kollegial støtte 

 
Alle skal kende til denne politik, som gælder for hele Center for Byens Anvendelse, 
og alle nye medarbejdere skal præsenteres for den.” 

 
4.1.5.3 Retlige konsekvenser af mobning 

Hvis en arbejdstager har været udsat for mobning på arbejdspladsen, og der foreligger læge-
lige oplysninger, som understøtter, at vedkommende har fået en psykisk skade, kan der i 
overensstemmelse med reglerne i arbejdsskadeloven ske anmeldelse af den formodede ar-
bejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Herefter foretages en vurdering af, om ska-
den kan anerkendes som arbejdsskade, og om der som konsekvens heraf er grundlag for ud-
måling af erstatning og mén-godtgørelse. Der gælder som udgangspunkt en frist for anmel-
delse på 1 år efter skadens indtræden. 
 
I nogle særlige tilfælde kan arbejdsgiveren ifalde et selvstændigt erstatningsansvar i henhold 
til erstatningsansvarsloven. Der findes i retspraksis kun få eksempler på, at en arbejdsgiver 
er fundet erstatningsansvarlig som følge af mobning eller chikane på arbejdspladsen.  
 
Som et illustrativt eksempel kan nævnes dommen trykt i UfR.2012.524H. I denne sag fandt 
Højesteret, at en kommune havde handlet ansvarspådragende, og at der var sammenhæng 
mellem den psykiske skade, medarbejderen havde pådraget sig, ligesom skaden var en påreg-
nelig følge af det passerede. Kommunen blev derfor dømt til at betale 50.000 kr. i svie og 
smerteerstatning i medfør af erstatningsansvarsloven.  
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De faktiske omstændigheder i sagen var i sin korthed, at en medarbejder med højt sygefravær 
blev centrum for længere drøftelser under en personaleweekend, hvor både hun og flere andre 
medarbejdere havde en oplevelse af, at hun blev afskediget i alles påhør. Herefter blev hun 
sygemeldt og fik af speciallæger konstateret en psykisk skade, der blev anerkendt som en 
arbejdsskade af Ankestyrelsen. Højesteret vurderede, at denne skade var omfattet af erstat-
ningsansvarslovens § 1, og at skaden var en påregnelig følge af den uforsvarlige afvikling af 
personaleweekenden, hvorunder arbejdsgiveren havde handlet ansvarspådragende.  
 
Som det nærmere fremgår af afsnit 4.3.5.4 nedenfor, kan det konstateres, at domstolene er 
særdeles tilbageholdende med at tilkende tortgodtgørelser i medfør af erstatningsansvarslo-
vens § 26. 
 

 Personalereduktioner begrundet i kommunens forhold og omplaceringspolitik  

4.1.6.1 Rammeaftale og lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 

KL og Forhandlingsfællesskabet indgik i 2015 en ny aftale om medindflydelse og medbe-
stemmelse. De relevante bestemmelser i forhold til nogle af de 22 klager var uændrede sam-
menlignet med den tidligere gældende aftale. 
 
Herefter skal aftalens § 7, stk. 1-4 med bemærkninger fremhæves:  
 

”§ 7. Information og drøftelse 
Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. 
 
Stk. 1 
Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informati-
onspligt på alle niveauer. 
Stk. 2 
Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan 
form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes/med-
arbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledel-
sens og/eller kommunalbestyrelsens beslutninger. 
Stk. 3 
Ledelsen skal regelmæssigt give information om fremkomne forslag og trufne beslut-
ninger i kommunalbestyrelsen. 
Stk. 4 
I overensstemmelse med reglerne om information og drøftelse påhviler det ledelsen, 
at 

a. informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens 
eller forretningsstedets aktiviteter og økonomiske situation 
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b. informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med 
hensyn til beskæftigelsen i institutionen samt om alle planlagte forventede foran-
staltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet 
c. informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i 
arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virk-
somheds overdragelse. 
 

Bemærkning: 
Informationen skal gives på et passende tidspunkt, på en passende måde og med 
et passende indhold, således at navnlig medarbejderrepræsentanterne sættes i 
stand til at foretage en passende analyse og i givet fald forberede drøftelsen. 
 
Informationen skal ske så betids, at den enkelte medarbejderrepræsentant har en 
reel mulighed for at konsultere sit valggrundlag på en hensigtsmæssig måde. 
Dette indebærer, at medarbejderrepræsentanterne sikres. rimelig tid til at drøfte 
konsekvenser af et påtænkt omstillingsprojekt med de berørte medarbejdere. 
 
Informationen skal indeholde en belysning af problemstillingernes faktiske om-
stændigheder, som har betydning for den forestående beslutning i sagen. Hvis 
der er tale om en kompliceret problemstilling, eller hvis der skal ske en drøftelse 
i baglandene på baggrund af informationerne forudsættes, at informationen så 
vidt muligt foreligger i form af tilstrækkeligt skriftligt materiale. 
 
Kravene til informationens indhold og tidspunktet for informationen skal stå i 
rimeligt forhold til den pågældende sags omfang og karakter, således at kravene 
til informationen skærpes jo mere omfattende, jo mere kompliceret og jo mere 
indgribende sagen er for medarbejderne. 
 
Det skal sikres, at drøftelsen sker på et passende tidspunkt, på en passende måde 
og med et passende indhold. Ledelsen og medarbejderrepræsentanterne kan der-
for aftale en nærmere procedure, der sikrer den nødvendige tid til at forberede 
drøftelsen, herunder gennemføre forhandlingen af spørgsmålet om ændringer i 
arbejdstilrettelæggelse og ansættelsesvilkår, som omstillinger, udbud mv. inde-
bærer, jf. stk. 5. Der henvises desuden til Protokollat vedrørende medarbejder-
nes inddragelse og medvirken i forbindelse med udlicitering mv., jf. bilag 4. 
 
Specielt vedrørende naturgasselskaber og andre fælleskommunale virksomheder 
gælder bestemmelserne i stk. 4 - 6 alene virksomheder, der beskæftiger et antal 
medarbejdere svarende til mindst 25 heltidsbeskæftigede medarbejdere.” 
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Nugældende lokale MED-aftale for Aarhus Kommune blev forhandlet og vedtaget af For-
handlingsorganet den 21. august 2013. Aftalen var gældende fra 1. januar 2014. Særligt §§ 3 
og 6 er relevante for nogle af de 22 klagere: 
 

”§ 3 Medindflydelse og medbestemmelse  
 
Medindflydelse og medbestemmelse er en forudsætning for, at der kan skabes enga-
gement og udvikling i Aarhus Kommune, som en effektiv og attraktiv arbejdsplads. 
 
Medindflydelse og medbestemmelse udøves gennem dialog, både i MED-organisati-
onen og i det daglige arbejde. Ledelse og medarbejdere er gensidigt forpligtede til at 
give information om alle forhold, der har betydning for arbejds-, personale-, samar-
bejds- og arbejdsmiljøforhold, jf. Rammeaftale om medindflydelse og medbestem-
melse § 7. 
 
Ved medindflydelse forstås, at ledelsen træffer beslutninger på grundlag af åbne og 
grundige drøftelser med medarbejderne, så deres viden inddrages i processen og bi-
drager til, at ledelsen kan træffe beslutninger på så kvalificeret et grundlag som mu-
ligt. 
 
Ved medbestemmelse forstås, at beslutninger vedrørende retningslinjer, der skal 
gælde for tilrettelæggelse af arbejds-, samarbejds-, personale-, og arbejdsmiljøfor-
hold, træffes mellem ledelse og medarbejdere. Der aftales retningslinjer i det omfang 
ledere og medarbejdere er enige om det, jf. Rammeaftale om medindflydelse og med-
bestemmelse § 8 stk. 3. Der skal udarbejdes procedureretningslinjer i henhold til 
Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse § 8 stk. 3. 
 
Retningslinjerne er et supplement til de aftaler, der forhandles mellem Aarhus Kom-
mune de forhandlingsberettigede organisationer.” 
 
[…] 
 

Uddrag af § 6:  
 
”Fælles MED Udvalget udarbejder endvidere procedureretningslinjer for:  
 

 Drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold 
 Større rationaliserings- og omstillingsprojekter  
 Kommunens personalepolitik”  

 
Den 10. december 2014 vedtog MED-udvalget i Byens Anvendelse (ADS) en forretningsor-
den gældende for samarbejdet i forvaltningen. Af § 3 følger:  
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”§3 Formål 
ADS, MED-Udvalget i Byens Anvendelse arbejder inden for rammerne af Aarhus 
Kommunes lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse.  
 
ADS, MED-Udvalget har til opgave at forbedre og udvikle samarbejdet mellem le-
delse og medarbejderne i forvaltningen. Gensidig informationspligt og dialog er fun-
damentale forudsætninger for samarbejdet.  
 
ADS, MED-Udvalget i Byens Anvendelse skal medvirke til at skabe en attraktiv ar-
bejdsplads, hvor medarbejderne oplever:  
 
 Personlig og faglig udvikling  
 Arbejdsmæssige udfordringer  
 Indflydelse på eget jobindhold  
 Tryghed og trivsel  
 Styrkelse og udvikling af samarbejdet/fællesskabet afdelingerne imellem  
 
ADS, MED-Udvalgets generelle opgaver omfatter:  
 
 Arbejdsforhold  
 Personaleforhold 
 Samarbejdsforhold 
 Arbejdsmiljø” 

 
4.1.6.2 Udviklingspolitik og omplaceringspolitik 

Udviklingspolitikken gældende i hele Aarhus Kommune:  

Aarhus Byråd vedtog i 2007 en udviklingspolitik, som erstattede de tidligere tryghedsaftaler. 
Den tidligere tryghedspolitik gav en egentlig jobgaranti for medarbejdere, hvis stillinger blev 
nedlagt, hvilket ikke blev videreført i den nye politik. Herefter kunne der ske opsigelse af 
medarbejdere, som det ikke lykkedes at omplacere til en anden stilling. 
 
Målgruppen for udviklingspolitikken var fortsat medarbejdere i kommunen, hvis stilling blev 
nedlagt begrundet i organisationsændringer, besparelser og udbud, og som kommunen ville 
forsøge at fastholde.  
 
Som en del af udviklingspolitikken blev der etableret et tilbud om en udviklingspakke ved 
inddragelse af de forhandlingsberettigede organisationer. Disse udviklingspakker var inddelt 
i forskellige kategorier afhængig af, om medarbejderen forventedes at kunne genplaceres in-
den for samme fagområde med og uden kompetenceudvikling eller helt uden for hidtidigt 



 
9. APRIL 2018 

 

 
 
 
 
 
 

Side 28/70 

fagområde. I udviklingspolitikken fra 2007 beskrives fremgangsmåde samt rettigheder og 
pligter som følger: 
 

”2.1. MEDARBEJDERE, HVOR GENPLACERING UMIDDELBART KAN 
FINDE STED INDENFOR SAMME FAGOMRÅDE 
 
Medarbejderen har RET til:  
 

1. Afklaringssamtale inden to uger efter at være udpeget som overskydende.  
2. Hjælp til at lave ansøgning/CV og jobsøgning.  
3. Ret til at komme til samtale på stillingsopslag, hvor vedkommende har de 

faglige forudsætninger for at løse opgaven. 
4. Proportionalitetsprincippet medfører at vedkommende har fortrinsadgang til 

ledige stillinger i forhold til vedkommendes faglige kvalifikationer m.v. 
 
Medarbejderen er FORPLIGTET til:  
 

1. At indgå aktivt og positivt i arbejdet med genplacering, herunder deltage i 
ansættelsessamtaler.  

2. At søge alle relevante stillinger indenfor Århus Kommune. 
3. At deltage i ansættelsessamtaler med en positiv tilgang.  
4. At acceptere en tilbudt relevant stilling.  

 
Disse medarbejdere skal som udgangspunkt alene tilbydes afklaringssamtaler og 
hjælp til ansøgning m.v. 
 
2.2. MEDARBEJDERE, HVOR GENPLACERING ALENE KAN FINDE STED 
INDENFOR EGET FAGOMRÅDE EFTER KOMPETENCEUDVIKLING, 
F.EKS. FORDI STILLINGEN ER EN SPECIALISTSTILLING   
 
Medarbejderen har RET til: 
 

1. Afklaringssamtale inden to uger efter at være udpeget som overskydende. 
2. Hjælp til at lave ansøgning/CV og jobsøgning.  
3. Udarbejdelse og hjælp til gennemførelse af handlingsplan for kompetence-

udvikling (udviklingspakken) med henblik på genplacering i en stilling in-
denfor eget fagområde i eller udenfor Århus Kommune. 

4. Ret til at komme til samtale på stillingsopslag, hvor vedkommende har de 
faglige forudsætninger for at løse opgaven. 

5. Proportionalitetsprincippet medfører at vedkommende har fortrinsadgang til 
ledige stillinger i forhold til vedkommendes faglige kvalifikationer m.v. 
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Medarbejderen er FORPLIGTET til:  
 

1. At indgå aktivt og positivt i arbejdet med genplacering, herunder deltage i 
ansættelsessamtaler. 

2. At søge alle relevante stillinger indenfor Århus Kommune. 
3. At indgå aktivt i udarbejdelse og gennemførelse af kompetenceudviklings-

plan. 
4. At acceptere en tilbudt relevant stilling.  

 
Afklaringsforløb for gruppe 2.2.  
 
Der tilbydes, efter en konkret vurdering, en eller flere samtaler med en HR-konsulent, 
vejleder eller coach. Afklaringsforløbet skal afsluttes indenfor én måned medmindre 
der gør sig særlige forhold gældende.  
 
Udviklingsplan for gruppe 2.2. 
 
Medarbejderen kan efter en konkret vurdering få dækket ekstraordinære udgifter for-
bundet udviklingsplanen i forbindelse med en ansættelse (dvs. udgifter udover det 
arbejdspladsen normalt må afholde i forbindelse med nyansættelser). 
 
2.3. MEDARBEJDERE, HVOR GENPLACERING SKAL SKE UDENFOR HID-
TIDIG FAGOMRÅDE (BRANCHESKIFT) 
 
Medarbejderen har RET til:  
 

1. Afklaringssamtale inden to uger efter at være udpeget som overskydende. 
2. Et internt eller eksternt afklaringsforløb med udarbejdelse af job- og kar-

rieremål. 
3. Hjælp til at lave ansøgning/CV og jobsøgning.  
4. Udarbejdelse og gennemførelse af handlingsplan og kompetenceudvik-

ling (udviklingspakken) med henblik på genplacering i en stilling indenfor 
et andet fagområde i eller udenfor Århus Kommune.  

5. Ret til at komme til samtale på stillingsopslag, hvor vedkommende har de 
faglige forudsætninger for at løse opgaven.  

 
Medarbejderen er FORPLIGTET til:  
 

1. At indgå aktivt og positivt i arbejdet med genplacering, herunder deltage i 
ansættelsessamtaler.   

2. At medvirke aktivt og positivt i afklaringsprocessen. 
3. At søde alle relevante stillinger indenfor Århus Kommune. 
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4. At indgå aktivt i udarbejdelse og gennemførelse af kompetenceudviklings-
plan. 

5. At acceptere en tilbudt relevant stilling. 
 
Organisationerne inddrages i udarbejdelsen af handlingsplanerne.  
 
Afklaringsforløb for gruppe 2.3. 
 
Der tilbydes, efter en konkret vurdering, en eller flere samtaler med en HR-konsulent, 
vejleder eller coach. Afklaringsforløbet skal afsluttes indenfor én måned.  
 
Udviklingsplan for gruppe 2.3. 
 

A. Fagområder i Århus Kommune med særlige rekrutteringsbehov.  
Medarbejdere, der ønsker brancheskift til jobområder med rekrutteringsbehov 
inden for Århus Kommune, f.eks. social- og sundhedsområdet, visse stillinger in-
denfor HK m.v. For disse medarbejdere kan der dog betales et beløb/afholdes 
udgifter for, hvad der max. svarer til et års løn. Der indgås efter en konkret vur-
dering en aftale med medarbejderen om medfinansiering af udgifter i forbindelse 
med udviklingsplanen. Hver magistratsafdeling udfærdiger en gang om året en 
beskrivelse af de fagområder, der er omfattet af denne ordning.  
 
B. Fagområder i Århus Kommune uden særlige rekrutteringsbehov.  
Medarbejderne kan efter en konkret vurdering få betalt udgifter forbundet med 
udviklingsplanen. For disse medarbejdere kan der dog betales et beløb/afholdes 
udgifter for, hvad der max. svarer til et års løn. Forudsætningen for at indgå en 
aftale er, at medarbejderen forpligter sig til at indgå i en plan om medfinansie-
ring.  
 
C. Fagområder udenfor Århus Kommune. 
Der kan ud fra en konkret vurdering indgås en aftale om medfinansiering af ud-
gifter i forbindelse med udviklingsplanen. For disse medarbejdere kan der dog 
betales et beløb/afholdes udgifter for, hvad der max. svarer til et års løn. Forud-
sætningen for en aftale er, at der er indgået en fratrædelsesaftale med en pågæl-
dende medarbejder. 
 
Medfinansiering er som anført under 2.3. A, B og C kan f.eks. være:  

 Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU godtgørelse). 
 Varetagelse af andet arbejde i Århus Kommune i et aftalt omfang. 
 Brug af egen tid til at læse og indgå i studiegrupper.  
 Egen medfinansiering. 
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Der er mulighed for at sammensætte flerårig forløb.  
 
I overensstemmelse med hidtidig praksis inddrages de relevante organisationer i 
udarbejdelsen af handlingsplaner m.v.  
 
Ansatte i fleks- og skånejob tilbydes en udviklingsplan, jævnfør ovenfor, under 
inddragelse af den sociale myndighed i bopælskommunen. Borgmesterens Afde-
ling er ansvarlig for metodeudvikling og kompetenceudvikling i forhold til udar-
bejdelsen, udviklingsplaner, CV’er m.v.”                      

 
Om ophør af ansættelsesforholdet fremgår af pkt. 3.0 i udviklingspolitikken, at: 
 

”3.1. MEDARBEJDERE, DER GENPLACERES INDENFOR HIDTIDIG FAG-
OMRÅDE ELLER INDENFOR ET OMRÅDE MED REKRUTTERINGSBEHOV 
 
Medarbejderen kan afskediges i overensstemmelse med hidtidig praksis, såfremt det 
ikke har været muligt at foretage genplacering efter gennemført udviklingspakke. 
Endvidere kan medarbejderne afskediges, såfremt de ikke opfylder de skitserede for-
pligtelser.  
 
3.2. MEDARBEJDERE, DER GENPLACERES UDENFOR HIDTIDIG FAG-
OMRÅDE TIL ET OMRÅDE UDEN SÆRLIGE REKRUTTERINGSBEHOV 
 
For medarbejdere, der skal genplaceres uden for hidtidigt fagområde til et område 
uden særlige rekrutteringsbehov, tages der skridt til afsked med overenskomstmæs-
sigt varsel, såfremt der ikke er fundet et andet job indenfor tre måneder efter gen-
nemførelse af udviklingspakken. I opsigelsesperioden arbejdes der aktivt for genpla-
cering, jf. den handlingsplan, der er lagt i henhold til udviklingspakken.”         

 
Vejledning i forbindelse med personalereduktion som følge af besparelser mv. i Teknik og 
Miljø: 

Den 11. januar 2011 vedtog Teknik og Miljø i HMU (hoved MED-udvalg) en vejledning i 
forbindelse med personalereduktion som følge af besparelser, organisationsændringer og ud-
bud i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Af særlig relevans for nogle af de 22 klagere 
er punkterne 3, 4.0, 4.2, 4.3, 5 og 8.  
 

”3. Personaleområdets opgave: 
Lederne i Teknik og Miljø har sammen med Personaleområdet, til opgave at medvirke 
til at der forsøges genplacering af ansatte, - hvis stilling bliver omfattet af organisa-
tionsændringer, besparelser eller udbud. 
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Personaleområdet har kompetence til at holde ledige jobfunktioner i Teknik og Miljø 
åbne, og at henvise overtallige medarbejdere til de jobfunktioner. Personaleområdet 
har ligeledes kompetence til sammen med lederen at indlede afskedigelse af overtal-
lige medarbejdere samt til at indgå seniorordninger og fratrædelsesaftaler. 
 
4.0 Udpegning af medarbejdere til Udviklingspolitikken 
Det er den lokale ledelse, der træffer beslutning om, hvilke medarbejdere der skal 
udpeges som overtallige i overensstemmelse med nærværende vejledning i forbin-
delse med personalereduktion som følge af organisationsændring, besparelser eller 
udbud. 
 
De ansatte, der udpeges som følge heraf, er altså kompetente medarbejdere, der løser 
deres opgaver. Der er således ikke tale om udpegning af medarbejdere begrundet i 
individuelle forhold, såsom verserende sager om eksempelvis sygefravær, samar-
bejdsvanskeligheder m.v. Sådanne udfordringer skal fortsat behandles som en per-
sonsag og ikke i regi af Udviklingspolitikken. Der er ingen generelle begrænsninger 
med hensyn til alder, for at medarbejdere kan være omfattet af Udviklingspolitikken. 

 
[…] 

 
4.2. Alternativ til udpegning: 
Det er vigtigt, at ledelsen er opmærksom på effektiviseringsmuligheder og alternative 
løsninger. 
Eksempler på overvejelser før konkret udpegning af overtallige medarbejdere: 
 
• Er der ansatte, der ønsker en fratrædelsesaftale? Vær opmærksom på, at naturlig 
afgang skal udspringe af et reelt ønske eller behov hos de ansatte. 
 
• Er der ansatte, der ønsker seniorordning eller nedsat tid? Vær opmærksom på, at 
ovennævnte ønsker skal udspringe af et reelt ønske eller behov hos de ansatte. 
 
• Er der ansatte, der skal på orlov, herunder barsels- eller forældreorlov, eller ønsker 
at komme på orlov? 
 
• Er der stillinger af midlertidig karakter, som kan indgå i overvejelserne, f.eks. vi-
kariater eller projektstillinger? 
 
• Er der ledige stillinger inden for forvaltningsområdet eller magistratsafdelingen, 
så problemstillingen kan løses lokalt? 
 
• Er der andre løsninger end at genbesætte stillinger, der bliver vakante? 
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4.3. Udpegningskriterier 
Til brug for udvælgelse af hvilke medarbejdere, der konkret skal udpeges som over-
tallig vedtager tjenestestedets ledelse - efter drøftelse i det lokale MED-system, en 
række generelle kriterier, som f.eks. kan være faglige kvalifikationer, fremtidig op-
gavevaretagelse, personlige kvalifikationer m.v. 
 
Beslutningen om, hvilke medarbejdere, der under henvisning til de vedtagne gene-
relle kriterier skal udpeges, beror herefter på en konkret og individuel vurdering. 
Lederen har pligt til at sætte det bedste hold. i forhold til de fremadrettede opgaver, 
og der kan ikke fastsættes generelle regler om, at overskydende medarbejdere f.eks. 
udvælges efter SIFU-princippet (sidst ind - først ud), eller om først at udpege med-
arbejdere på orlov, at udpege overenskomstansatte før tjenestemandsansatte, eller 
at ansatte med en relativ lang anciennitet udpeges sidste blandt flere kvalificerede. 

 
[…] 

 
5. Hvor længe kan man være omfattet af Udviklingspolitikken? 
Som udgangspunkt er der ikke noget specifikt tidsramme, der kan lægges til grund 
som en udviklingsperiode, før en evt. opsigelse kan finde sted, men det er udgangs-
punktet, at hvis det er muligt, bør der ske en hurtig omplacering til en varig eller 
tidsbegrænset relevant stilling. Forløbet vil altid afhænge af den konkrete situation, 
af hvilke kompetencer og uddannelse medarbejderen har, set i forhold til den udvik-
lingskategori medarbejderen er blevet placeret i, og af hvilke muligheder der byder 
sig i Århus Kommune for omplacering, men der er ingen tidsramme for, hvor længe 
eller hvor kort en medarbejder kan være omfattet af Udviklingspolitikken. Persona-
leområdet foretager løbende opfølgning på forløbet for den enkelte.” 
 
[…] 
 
8. Ophør af ansættelsesforhold 
Der eksisterer ikke længere en tryghedsgaranti i Århus Kommune, og derfor kan der 
ske opsigelse i følgende situationer: 
 
• Hvis det efter konkret vurdering ikke vurderes muligt at foretage genplacering efter 
gennemført udviklingspakke 
 
• Hvis den ansatte ikke ønsker at være omfattet af Udviklingspolitikkens tilbud om 
omplacering 
 
• Hvis den ansatte i øvrigt ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til Udviklingspo-
litikken 
 
Det er Personaleområdet, der i samråd med lederen har kompetencen til at afskedige. 
Afskedigelse vil altid ske ud fra en konkret vurdering. 



 
9. APRIL 2018 

 

 
 
 
 
 
 

Side 34/70 

 
Ansatte, der bliver opsagt som følge af besparelser m.v., har i opsigelsesperioden, i 
henhold til gældende jura på området, ret til at komme til samtale og en vis fortrins-
adgang til ledige stillinger, såfremt der et match mellem stillingsindholdet og perso-
nens kompetencer.” 
 

4.1.6.3 Nye retningslinjer for omplacering begrundet i kommunens forhold 

Ifølge et notat udarbejdet af kommunen blev udviklingspolitikken fra 2007 evalueret i 2012, 
i hvilken forbindelse det blev konkluderet, at politikken var vanskelig at forstå og arbejde 
med i praksis. Der var således behov for en mere enkel, klar og gennemskuelig ramme for 
omstillingsprocesser. 
 
Med ikrafttræden 1. april 2016 erstattede de nye retningslinjer for omplacering af overtallige 
medarbejdere som følge af kommunens forhold den tidligere udviklingspolitik. Disse ret-
ningslinjer blev lavet i samarbejde med MED-Udvalget (kommunens øverste samarbejdsud-
valg), de faglige organisationer og Aarhus Kommune. 
 
Aarhus Kommune udarbejdede i den forbindelse en oversigt til eget brug, hvori udviklings-
politikken sammenlignes med de nye retningslinjer. I forhold til anvendelsesområdet anføres, 
at der er kommet en større klarhed over, hvem der er omfattet, og at afhængig af tidligere 
praksis vil nogle opleve en mindre udvidelse, mens andre vil opleve uændrede forhold. 
 
Af ”Retningslinje for omplacering af overtallige medarbejdere i Aarhus Kommune som følge 
af kommunens forhold” fremgår blandt andet om principperne for omplacering og lederens 
rolle: 
 

”3. Principper for omplacering 
Ansatte omfattet af retningslinjen søges omplaceret efter nedenstående grundprincip-
per: 
 
Først undersøges muligheder for omplacering til anden stilling i egen (magistrats) 
afdeling.  
 
Dernæst undersøges muligheder for omplacering til anden stilling i Aarhus Kom-
mune.  
 
Medarbejdere søges omplaceret i både høringsperioden og opsigelsesperioden.  
 
4. Lederen skal: 
I forbindelse med omstillingsprocesser har lederen en vigtig opgave i forhold til de 
medarbejdere, som berøres. Lederen har, tilsvarende den udpegede medarbejder jf. 
afsnit 5, en forpligtelse til at arbejde aktivt og konstruktivt med omplacering af med-
arbejderen.  
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4.1 Udpegningskriterier – lederen skal sikre: 
 

 At der til brug for udvælgelse af hvilke medarbejdere, der konkret skal ud-
peges som overtallig, er vedtaget generelle kriterier, som kan lægges til 
grund. 

 At disse generelle kriterier forinden er drøftet i det lokale MED-system.   
 

4.2 Udpegning af medarbejdere: 
Det er den lokale ledelse, der træffer beslutning om, hvilke medarbejdere der skal 
udpeges som overtallige.  
 
Ledelsen forudsættes forud for udpegning at have relevant overblik over og forholdt 
sig konkret til personalesammensætningen på arbejdspladsen.  
 
Ledelsen forudsættes at have vurderet andre løsninger end udpegning.  
 
4.3 Udpegningssamtale: 
Der skal afholdes en udpegningssamtale. Til samtalen orienterer lederen om den le-
delsesmæssige beslutning. Det fastlægges lokalt, hvordan indkaldelse til og afhol-
delse af udpegningssamtalen sker i praksis. Der skal tages referat fra udpegnings-
samtalen.  
 
Udpegningssamtalen er ikke en opsigelse, men en meddelelse om, at den ansatte er 
overtallig i forhold til den nuværende arbejdsplads.  
 
Medarbejderen skal kort orienteres om de praktiske konsekvenser af at være udpeget 
og overtallig, herunder at man bliver indkaldt til en afklaringssamtale.  
 
Medarbejderen har ret til at have tillidsrepræsentant og/eller bisidder med til samta-
len, hvis det ønskes.  
 
Ledelsen skal hurtigst muligt efter udpegningssamtalen indkalde medarbejderen til 
en opfølgende afklaringssamtale.  
 
4.4 Afklaringssamtale: 
Medarbejdere der er udpeget og overtallige har ret til en afklaringssamtale.  
 
Afklaringssamtalen mellem leder og udpeget overtallig medarbejder afholdes kort tid 
efter udpegningssamtalen. Medarbejderen har ret til at have tillidsrepræsentant 
og/eller bisidder med til afklaringssamtalen.  
 
Der skal laves en konkret plan, som beskriver handlingsforløb og tidsperspektiv. 
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Der indkaldes skriftligt til afklaringssamtalen med præsentation af dagsordenen for 
mødet. Der udarbejdes et kort referat af mødet med henvisning til det aftalte hand-
lingsforløb m.v.  
 
Lederen skal følge op på det handlingsforløb, der aftales med medarbejderen.”             

 
Af særlig relevans for nogle af de 22 klagere fremgår under pkt. 6 om ophør af ansættelses-
forholdet, at: 
 

”6. Ophør af ansættelsesforhold: 
Der kan ske opsigelse af en overtallig medarbejder, hvor det ikke er muligt at ompla-
cere til en anden stilling. Afskedigelse vil altid ske ud fra en konkret vurdering.  
 
Medarbejdere, der bliver overtallige som følge af omstillinger, har fra udpegnings-
tidspunktet og i hørings- samt opsigelsesperioden ret til at komme til en vurderings-
/ansættelsessamtale og har fortrinsadgang til ledige stillinger, såfremt der er et 
match mellem stillingsprofilen og medarbejderens faglige og personlige kvalifikatio-
ner.”      

 
Om den nærmere forståelse af processen i forbindelse med udpegning af medarbejdere ved 
overtallighed og fremgangsmåden i forhold til genplacering/omplacering før og efter eventuel 
afsked har vi under de afholdte interviews stillet uddybende spørgsmål til de involverede 
medarbejdere fra HR-afdelingen.  
 
På baggrund af disse besvarelser kan det konstateres, at udlægningen af kommunens forplig-
telser ikke er helt entydig, idet der blandt andet ikke er enighed om, hvem der har initiativ-
pligten i forhold til at forsøge omplacering indtil fratræden: 
 

”X forklarer, at der er politikker og retningslinjer i Århus Kommune, som man følger, 
når man skal spare på medarbejdere. Der skal formuleres kriterier for udpegning, 
mv. og hvis man i processen før udpegning kan se, at der er en til overs og en anden 
jobåbning et andet sted, vil der aldrig være tale om udpegning som overtallig. Såfremt 
der ikke er en ledig stilling, udpeges man som overtallig, og disse er kommunen for-
pligtet til at omplacere i en opstået stilling indtil fratrædelsen.  
 
Der var ikke ansættelsesstop i Teknik og Miljø (min bemærkning: Besparelsesrunde 
i 2015), og derfor var der ikke noget til hinder for, at man kan slå en ledig stilling op 
eksternt. Der udveksles også på tværs i kommunen, om der er ledige stillinger. De 
pågældende skal gøres opmærksom på, at der er et job, som man opfordres at søge, 
hvor man så har krav på at komme til en samtale. Såfremt den pågældende ikke bliver 
valgt, skal der argumenteres for baggrunden herfor. Den overtallige har således en 
fortrinsstilling, hvis man har lige kvalifikationer med øvrige ansøgere. 
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Y forklarer, at det ikke er HR’s eller ledelsens opgave, at undersøge hvilke mulige 
stillinger, der kunne være relevante for de pågældende medarbejdere. Dét de har krav 
på, er, at når de har søgt en stilling, skal HR hjælpe dem med at komme til samtale. 
Også i udpegningsperioden skal medarbejderen selv søge stillingerne.  
 
[…] 
 
Y fremhæver, at det ser dårligt ud, hvis der bliver en stilling ledig i den udpegede 
afdeling, og man ikke gør den udpegede medarbejder opmærksom på dette, men det 
er ikke en forpligtelse. Det er medarbejderens eget ansvar at søge stillingen. 
 
Y forklarer endvidere, at når en medarbejder bliver fritstillet, har man ingen forplig-
telse til at omplacere medarbejderen. Dvs., når man er blevet fritstillet, kan man ikke 
få hjælp til en samtale. 
 
Omplaceringspolitikken har således det indhold, at når en medarbejder har søgt en 
stilling, har de krav på at få hjælp til en samtale. Y ved ikke, om man kan læse dette 
direkte ud af omplaceringspolitikken, men det er under alle omstændigheder sådan 
man arbejder med denne politik.” 
 

Det fremgår i øvrigt også af gennemgangen af en medarbejder i det såkaldte talepapir, at 
pligten til at omplacere bortfalder ved fritstilling, jf. nærmere nedenfor. 

 
 Fratrædelsesaftaler  

 
4.1.7.1 Rammer for fratrædelsesaftaler 

Aarhus Kommune har oplyst, at de af KL indgåede aftaler og fastlagte rammer som udgangs-
punkt danner grundlag for kommunens indgåelse af fratrædelsesaftaler. 
 
Herefter er der to overordnede muligheder for indgåelse af fratrædelsesaftaler i form af hen-
holdsvis seniorfratrædelsesordninger og vanskelige personalesager, jf. Rammeaftale om se-
niorpolitik og bemyndigelse udstedt af Kommunernes Lønningsnævn. 
 
4.1.7.2 Vanskelige personalesager 

KL har i maj 2011 udgivet en vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratræ-
delsesordninger i vanskelige afskedigelsessager for både tjenestemænd og overenskomstan-
satte. Om den nærmere afgræsning af vanskelige afskedigelsessager anføres i vejledningen: 
 

”I Kommunernes Lønningsnævns retningslinier er der ikke angivet nogen nærmere 
definition af, hvad en vanskelig afskedigelsessag er, og hvornår en sådan sag i givet 
fald kan danne grundlag for en fratrædelsesaftale efter disse retningslinier. 
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Dette vil i sidste ende bero på den enkelte kommunes  
 

 skøn over karakteren af den pågældende sag 
 sagens omstændigheder og 
 en risikoafvejning i forhold til, om sagen vil kunne vindes i et afskedigelses-

nævn eller ved domstolene.”  
 
Videre anføres i vejledningen om de økonomiske og procesmæssige rammer: 
 

”Indholdet i en fratrædelsesaftale skal så vidt muligt afspejle den reelle procesrisiko 
således, at de økonomiske vilkår i en fratrædelsesaftale ikke er mere gunstige end 
sagen kan bære. 
 
[…] 
 
Lønningsnævnets retningslinier skal således ikke anvendes som grundlag for at indgå 
fratrædelsesaftaler for medarbejdere, hvor en opsigelse fra kommunens side utvivl-
somt er saglig og velbegrundet, og må ikke anvendes i forhold til medarbejdere, som 
selv ønsker at forlade kommunen. I sidstnævnte tilfælde kan kommunen evt. anvende 
Rammeaftale om seniorpolitiks bestemmelser om fratrædelsesordninger. 
 
For at kunne anvende Lønningsnævnets retningslinier forudsætter det således, at der 
er indledt en proces med henblik på gennemførelse af en afskedigelsessag, som kom-
munen vel at mærke vurderer som vanskelig.”       

 
De økonomiske rammer konkretiseres i vejledningens pkt. 3, ligesom de øvrige mulige afta-
levilkår oplistes i fortsættelse heraf samt håndteringen af chefer med særlige ansættelsesvil-
kår. 
 
4.1.7.3 Seniorfratrædelsesordninger 

Af vejledningen om rammeaftale om seniorpolitik, som opdateret i 2012, fremgår om anven-
delsesområdet:  
 

”Fratrædelsesordningerne er møntet på de situationer, hvor der er et ønske om at 
aftale en frivillig afgang fra arbejdspladsen. Der er ikke knyttet aldersbetingelser til 
muligheden for at indgå fratrædelsesordninger.  
 
Fratrædelsesordninger kan både anvendes med fratræden som målsætning, men kan 
også anvendes som et fastholdelsesredskab, fx således at ansættelse til minimum en 
bestemt alder udløser et eller flere af elementerne i en fratrædelsesordning.  
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Det afgørende er ikke, hvorvidt pågældende selv opsiger sin stilling eller ønskes op-
sagt af kommunen, men at kommunen og medarbejderen er indstillet på at indgå en 
særlig aftale om specielle fratrædelsesvilkår. Bliver medarbejderen opsagt af kom-
munen, kan den pågældende, udover de aftalte fratrædelsesvilkår, endvidere have ret 
til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a. 
 
Fratrædelsesordninger kan anvendes i kombination med seniorstillinger, således at 
seniorstillingen ophører i forbindelse med et aftalt fratrædelsestidspunkt. Uanset 
kombination af de to ordninger er den maksimale pensionsforbedring fortsat 4 års 
pensionsalder/4 års ekstraordinært pensionsbidrag.”      

 
Af relevans i forhold til nogle af de 22 klager fremgår også om mulighederne for en aftale:  
 

”I forhold til muligheden for at aftale pensionsforbedringer er der knyttet alderskrav 
til aftalen. Det er således en betingelse for at aftale pensionsforbedringer, at fratræ-
delsen sker efter medarbejderen er fyldt 60 år. For tjenestemænd gælder desuden at 
fratrædelsen sker med henblik på at oppebære aldersbetinget førtids- eller egenpen-
sion.”    

 
 Regler for ansættelsesforhold generelt 

De 22 klagere omfatter både tjenestemandsansatte og overenskomstansatte. Ansættelsesfor-
merne hviler i et vist omfang på forskellige retsgrundlag, og i det følgende er medtaget en 
kort beskrivelse af de generelle karakteristika for de to ansættelsesformer. Derefter er medta-
get en kort beskrivelse af en række generelle ansættelsesretlige regler, der finder anvendelse 
på alle ansættelsesforholdene. 
 

 Ansættelsesformer 

4.2.1.1 Tjenestemænd 

Af de 22 personer, der har indgivet klager, har et antal været ansat som kommunale tjeneste-
mænd.  
 
Tjenestemandsansættelse er en særlig ansættelsesform, der for de danske kommuners ved-
kommende etableres i medfør af det kommunale tjenestemandsregulativ inden for KL’s om-
råde (”Tjenestemandsregulativet”), der er fastsat med hjemmel i kommunestyrelsesloven. 
Tjenestemandsansættelse afskiller sig således fra andre ansættelsesformer, idet grundlaget for 
ansættelsen er ensidigt fastsat. Tjenestemænd kan tillige være omfattet af kollektive aftaler 
for tjenestemænd indgået på det pågældende område.  
 
Tjenestemandsansættelse er kendetegnet ved, at tjenestemænd normalt er afskåret fra at del-
tage i kollektive kampskridt og i højere grad er forpligtet til at acceptere ændringer i deres 
stilling, men derimod nyder en bedre beskyttelse ved afskedigelser og disciplinær forfølgelse.  
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Herudover er den enkelte tjenestemand under visse betingelser berettiget til livslang pension 
betalt af det offentlige, tjenestemandspension. 
 
Under afsnit 4.3.1 og 4.3.2 er udvalgte emner vedrørende tjenestemænd af særlig relevans i 
forhold til de 22 klager nærmere beskrevet. 
 
4.2.1.2 Overenskomstansatte 

De øvrige personer, der har indgivet klager, er alle overenskomstansatte. For disse medarbej-
dere er vilkårene for ansættelsen fastsat dels i den enkeltes ansættelseskontrakt og dels i det 
relevante overenskomstgrundlag.  
 
De pågældende har alle været omfattet af funktionærloven enten gennem henvisning hertil i 
det relevante overenskomstgrundlag, eller idet de pågældende har været funktionæransat.    
 

 Ledelsesret 

Ledelsesretten udtrykker det grundlæggende princip i dansk ansættelses- og arbejdsret, at det 
er arbejdsgiveren, der leder og fordeler arbejdet.  
 
I ledelsesretten ligger, at arbejdsgiveren inden for rammerne af det enkelte ansættelsesforhold 
er berettiget til at afgøre, hvordan arbejdet skal udføres. 
 
Normalt antages det, at ledelsesretten navnlig giver arbejdsgiveren ret til at:  
 
• vælge hvem der skal ansættes 
• give instrukser i forhold til arbejdets udførelse  
• fastlægge arbejdstiden  
• fastsætte regler for forholdene på arbejdspladsen 
• indføre kontrolforanstaltninger  
• afskedige ansatte. 
 
Ledelsesretten begrænses imidlertid af lovgivning, overenskomster og individuelle aftaler, og 
ledelsesretten kan f.eks. ikke anvendes til at kræve arbejde udført i strid med arbejdsmiljølo-
ven til at fastlægge en arbejdstid i strid med overenskomstens regler herom, eller til at på-
lægge medarbejdere opgaver, der falder væsentlig uden for de opgaver, som medarbejderne 
er ansat til at varetage.  
 
Herudover skal ledelsesretten i øvrigt udøves sagligt. Heri ligger bl.a. at en arbejdsgiver alene 
kan afskedige medarbejdere, hvis det er rimeligt begrundet i enten medarbejderens eller ar-
bejdsgiverens forhold, og at en arbejdsgiver ikke kan anvende ledelsesretten chikanøst, f.eks. 
ved at pålægge en medarbejder at udføre meningsløse eller klart urimelige opgaver.  
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 Medarbejdernes forpligtelser 

Medarbejdernes forpligtelser består navnlig i at stille deres arbejdskraft til rådighed for ar-
bejdsgiveren i overensstemmelse med ansættelsesaftalen.  
 
Heri ligger tillige, at en medarbejder er forpligtet til at efterleve de instrukser og pålæg, der 
modtages af arbejdsgiveren. En medarbejders tilsidesættelse af arbejdsgiverens instrukser vil 
normalt udgøre en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, der kan begrunde en sanktion, 
herunder efter omstændighederne en ophævelse af ansættelsesforholdet.  
 
Herudover påhviler der medarbejderne en loyalitetsforpligtelse over for arbejdsgiveren. Heri 
ligger, at medarbejderne er forpligtede til ikke at agere på en måde, der kan skade arbejdsgi-
veren, ligesom der stilles krav om, at medarbejderne agerer ærligt over for arbejdsgiveren og 
f.eks. svarer sandfærdigt på spørgsmål fra arbejdsgiveren mv.  

 
 Udvalgte ansættelsesretlige regler 

I følgende afsnit 4.3.1-4.3.6 er medtaget en kort beskrivelse af en række ansættelsesretlige 
regler, der har særlig relevans for vores vurdering af de 22 klager. 
 

 Afskedigelse af tjenestemænd 

4.3.1.1 Generelt 

I henhold til tjenestemandsregulativet afskediges kommunale tjenestemænd af kommunalbe-
styrelsen. Afskedigelseskompetencen kan af byrådet delegeres til underordnede myndighe-
der.  
 
Efter tjenestemandsregulativets § 26 kan en tjenestemand afskediges uden ansøgning med tre 
måneders varsel til udgangen af en måned. Dog kan der ske afskedigelse med et kortere var-
sel, hvis afskedigelsen er begrundet i, at tjenestemanden er uskikket til at forblive i sin stilling 
som følge af et strafbart forhold, tjenesteforseelse eller mislighed. 
 
Adgangen til at afskedige er imidlertid ikke fri, idet de almindelige forvaltningsretlige grund-
sætninger (se herom punkt 4.1.2 nr. 5) bl.a. indebærer, at en afskedigelse skal være begrundet 
i saglige hensyn og være proportional i forhold til det pågældende hensyn. Hensyn, der efter 
omstændighederne kan begrunde afskedigelse af en tjenestemand omfatter bl.a.: 
 

- stillingsnedlæggelse 
- fravær 
- svagelighed 
- tjenesteforseelser 
- manglende performance.  
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Ved afskedigelse af en tjenestemand skal der følges en særlig procedure, der suppleres af de 
almindelige forvaltningsretlige regler om partshøring mv. 
 
Den særlige procedure er forskellig alt efter, om afskedigelsen sker som en disciplinær sank-
tion (disciplinær afskedigelse), f.eks. på grund af en tjenesteforseelse, eller af andre saglige 
grunde (diskretionær afskedigelse).  
 
4.3.1.2 Procedure ved disciplinær afskedigelse 

Ved disciplinære afskedigelser følges en særlig procedure, der navnlig omfatter et tjenstligt 
forhør, der gennemføres af en særlig forhørsleder.  
 
I relation til indholdet af de 22 klager er reglerne om disciplinære afskedigelser ikke relevante.  
 
4.3.1.3 Procedure ved diskretionær afskedigelse 

Ved afskedigelse af andre grunde end disciplinære forhold skal der gives både tjenesteman-
den og hans faglige organisation mulighed for at udtale sig.  
 
Tjenestemanden og hans faglige organisation skal modtage en skriftlig meddelelse om den 
påtænkte afskedigelse, der indeholder sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vur-
dering af afskedigelsen er tilstede. Tjenestemanden og organisationen bør indrømmes en frist 
for afgivelse af udtalelse efter modtagelsen af den skriftlige meddelelse. 
 
Hvis tjenestemandens organisation ikke mener, at afskedigelse bør finde sted eller ikke fin-
der, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, kan organisationen kræve sagen forhandlet med kom-
munen. Kommunen kan kræve, at forhandlingen afholdes inden for en frist af tre uger efter 
afsendelsen af den skriftlige meddelelse til den forhandlingsberettigede organisation.  
 
Efter tjenestemandens og hans organisations udtalelser i sagen og eventuelle forhandlinger, 
kan kommunen foretage sin vurdering af sagen og partshøre tjenestemanden om den påtænkte 
afgørelse. 
 
Kommunalbestyrelsens afgørelse om afskedigelse skal afgives skriftligt og opfylde forvalt-
ningslovens krav om begrundelse og klagevejledning.  
 
4.3.1.4 Særligt om stillingsnedlæggelse 

Tjenestemænd nyder en særlig beskyttelse, hvis de afskediges, fordi deres stilling nedlægges 
som følge af ændringer i kommunens opgaver, organisering eller personalebehov, og det ikke 
samtidig er muligt at tilbyde dem en anden passende stilling.  
 
Den særlige beskyttelse fremgår af tjenestemandsregulativets § 30, der indrømmer tjeneste-
mænd ret til at bevare deres hidtidige løn i tre år (rådighedsløn) mod til gengæld at være 
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forpligtet til at påtage sig en anden passende stilling, hvis kommunen anviser en sådan i løbet 
af de tre år. Forpligtelsen betyder alene, at rådighedslønnen ophører, hvis tjenestemanden i 
periode afslår at påtage sig en anden passende stilling.  
 
Oftest vil der ikke være tvivl om, at en stilling nedlægges, idet der er truffet en formel beslut-
ning herom. I visse tilfælde kan en stilling imidlertid underkastes så væsentlige ændringer, at 
der reelt er tale om en stillingsnedlæggelse. Det antages normalt, at det forudsætter omfat-
tende ændringer, før en stilling kan anses for nedlagt som følge at ændringer i stillingens 
indhold. Der er eksempler fra retspraksis på fratagelse af ledelsesansvar- og beføjelser anses 
for at udgøre sådanne ændringer, at en stilling reelt er blevet nedlagt.14 
 
Såfremt der er tale om en stillingsnedlæggelse, indtræder retten til rådighedsløn, hvis tjene-
stemanden ikke tilbydes en anden passende stilling, som han er forpligtet til at påtage sig.  
 
Forpligtelsen til at acceptere en anden passende stilling i tilfælde af stillingsnedlæggelse føl-
ger af tjenestemandsregulativets § 12, stk. 2, der har følgende ordlyd: 
 

”Stk. 2 
En tjenestemand, der bliver uskikket til at udføre den virksomhed, hvortil pågældende 
er antaget, eller hvis stilling inddrages, er pligtig at overtage en anden efter tjeneste-
mandens uddannelse og helbredstilstand passende stilling i kommunen eller en fæl-
leskommunal virksomhed, som kommunen er parthaver i, hvis sådan tilbydes.” 

 
Om en stilling er passende, vurderes således på baggrund af tjenestemandens uddannelse og 
helbredstilstand og i øvrigt ud fra en helhedsvurdering af, om den tilbudte stilling er på samme 
niveau mv. som den nedlagte stilling.  
 
Om vurderingen af, hvorvidt en stilling er passende, anfører Aarhus Kommune følgende i sin 
skrivelse ”Kort om Tjenestemænd og Udviklingspolitik” følgende: 
 

”Der er en konkret vurdering, om en stilling kan anses for passende for en tjeneste-
mand. Vurderingen foretages ved, at den hidtidige stilling sammenlignes med den nye 
stilling. De væsentligste momenter, der indgår i vurderingen, er stillingens naturlige 
eller aftalte aflønning, stillingens hierarkiske placering, bibeholdelse af et eventuelt 
budget- og personaleansvar, arbejdsområde i forhold til tidligere, prestige samt stil-
lingens indhold i forhold til den pågældende tjenestemands uddannelse og erfaring. 

                                                   
14 Eksempelvis Østre Landsret dom refereret i UfR.2007.885Ø, hvor et direktorat under Grønlands Hjemmestyre ændrede en 
tjenestemands stillingsindhold således, at hun ikke længere skulle referere til direktøren, men nu til en afdelingschef, og ikke 
længere havde ledelsesbeføjelser- og ansvar, da hendes medarbejdere heller ikke skulle referere direkte til hende. Ledergrup-
pemøderne var hun også udelukket fra. Samlet set fandt Østre Landsret således, at hendes stilling reelt var nedlagt, og da hun 
ikke var blevet tilbudt anden passende stilling (med ledelsesansvar), havde hun krav på rådighedsløn. 
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Du kan få en uddybende vejledning om momenterne og deres indbyrdes vægt ved at 
henvende dig til din personaleafdeling.” 

 
 Sanktionering af tjenestemænd 

Tjenestemandsregulativets § 22 indeholder bestemmelser, hvorefter tjenestemænd kan på-
lægges disciplinære sanktioner, hvis de gør sig skyldig i tjenesteforseelse.  
 
De sanktioner, der kan tildeles omfatter: 
 

- Advarsel eller irettesættelse 
- Bøde på op til ½ månedsløn 
- Overførsel til andet arbejde eller andet arbejdssted eller til anden stilling 
- Degradering 
- Afsked. 

 
Valget af sanktion ved en tjenesteforseelse skal ske under iagttagelse af det forvaltningsret-
lige proportionalitetsprincip, og der må således ikke anvendes en sanktion, der er strengere 
end karakteren af tjenesteforseelsen tilsiger.  
 
Tildeling af sanktioner i form af afsked, degradering, overførsel til andet arbejdssted eller 
stilling eller bøder over 1/25 månedsløn forudsætter som udgangspunkt, at der forinden gen-
nemføres et tjenstligt forhør.  
 
Øvrige sanktioner, dvs. advarsel eller irettesættelse og bøder under 1/25 månedsløn, kan til-
deles uden tjenstligt forhør. 
 

 Tidsbegrænsede ansættelser 

4.3.3.1 Generelt 

Dansk ansættelsesret giver mulighed for at anvende tidsbegrænsede ansættelser, hvorved for-
stås ansættelser, hvor det på forhånd er aftalt, at medarbejderen fratræder på en bestemt dato 
eller f.eks. ved færdiggørelse af en bestemt opgave.  
 
EU-direktiv nr. 99/70 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse fastsætter imid-
lertid visse rammer og begrænsninger for anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelser.  
 
Direktivet er i Danmark implementeret ved lov om tidsbegrænsede ansættelser, der finder 
anvendelse på alle lønmodtagere, med mindre lønmodtagerne gennem en kollektiv overens-
komst er sikret rettigheder, der som minimum svarer til bestemmelserne i direktivet. 
 
Inden for det kommunale område har Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfælles-
skabet indgået Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse, der sikrer rettigheder svarende til 
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EU-direktivet, og derfor træder i stedet for lov om tidsbegrænsede ansættelser. Rammeaftalen 
finder gennem henvisninger i de enkelte kommunale overenskomster anvendelse for langt 
størstedelen af de kommunalt ansatte.  
 
4.3.3.2 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 

Én af rammeaftalens begrænsninger for anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelser består i, 
at der alene kan ske fornyelse (forlængelse) af tidsbegrænsede ansættelser, hvis fornyelsen er 
særligt begrundet i saglige formål.  
 
Bestemmelsen om forlængelser af tidsbegrænsede ansættelser findes i rammeaftalens § 5, der 
har følgende ordlyd: 
 

”§ 5. Bestemmelser om misbrug  
 
Stk. 1.  
For at forhindre misbrug hidrørende fra anvendelsen af flere på hinanden følgende 
tidsbegrænsede ansættelseskontrakter eller ansættelsesforhold, skal der ved indgå-
else af sådanne aftaler inden for de enkelte sektorer og/eller blandt kategorier af ar-
bejdstagere tages hensyn til, hvilke objektive omstændigheder, der kan begrunde en 
fornyelse af sådanne kontrakter og ansættelsesforhold.  
 
Stk. 2.  
De i stk. 1 anførte objektive forhold omfatter følgende:  
 

A. Forlængelse i et vikariat, der skyldes barsel, ferie, sygdom, orlov, borgerligt 
ombud eller lign.  

B. Rammer eller vilkår for tidsbegrænsede ansættelser, der særligt fremgår af 
overenskomster eller aftaler.  

C. Krav og hensyntagen til gennemførelse af tidsbegrænsede ansættelser, der 
relaterer sig til uddannelsesforløb og øvrig kompetenceudvikling.  

D. Hensyntagen til den enkelte medarbejders ønske, herunder koordinering mel-
lem arbejds- og fritidssituationer.  

E. Hvor behovet for arbejdskraft/arbejdsydelse kræver ansættelse af midlertidig 
karakter.  

F. Der er knyttet særlige betingelser for fortsat ansættelse.  
G. Hvor afgørende hensyn til hensigtsmæssig løsning af arbejdsopgaver m.v. 

nødvendiggør dette.  
H. Relevante forhold i øvrigt, der giver afgørende grunde for anvendelse af så-

danne kontrakter eller ansættelsesforhold.  
 
De enkelte overenskomstparter kan aftale at supplere/uddybe ovenstående objektive 
kriterier.  
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For så vidt angår offentligt støttede ordninger henvises til bilag 1.  
 
Stk. 3.  
Uenighed om, hvorvidt der foreligger misbrug, kan gøres til genstand for faglig vold-
gift i henhold til den på det enkelte overenskomstområde gældende hovedaftale.  
 
Såfremt der mellem de enkelte overenskomstparter opstår uenighed vedrørende de i 
stk. 2 anførte kriterier, kan dette forelægges denne aftales parter.”  

 
Efter praksis vil bestemmelsen normalt forstås sådan, at der skal være en vis tidsmæssig sam-
menhæng mellem de tidsbegrænsede ansættelser, for at der kan være tale om flere på hinan-
den følgende ansættelser, men at ansættelserne ikke nødvendigvis skal være i umiddelbar 
forlængelse af hinanden. Endvidere forstås reglen normalt således, at der som minimum skal 
være tale om to tidsbegrænsede ansættelser, således at det alene er forlængelser af en tidsbe-
grænset ansættelse, der kræver en særlig saglig begrundelse, mens der ikke kræves særlige 
grunde for den første etablering af en tidsbegrænset ansættelse.   
 
Spørgsmålet om, hvorvidt en forlængelse af en tidsbegrænset ansættelse er tilstrækkeligt be-
grundet i et sagligt formål, beror på en konkret vurdering af den begrundelse, der ligger til 
grund for forlængelsen.  
 
Sager om uberettigede forlængelser af tidsbegrænsede ansættelser kan gøres til genstand for 
faglig voldgift, ligesom den krænkede medarbejder kan kræve en godtgørelse på baggrund af 
EU-direktivet. 
 

 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 

Forskelsbehandlingsloven forbyder forskelsbehandling af lønmodtagere på grund af bl.a. al-
der og handicap. Forbuddet gælder både ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfrem-
melse og med hensyn til løn- og arbejdsvilkår. 
 
I lovens § l, stk. l, defineres begrebet forskelsbehandling, og det uddybes i bestemmelsens 
stk. 2 til 4 hvad der forstås ved forskelsbehandling. Bestemmelserne har følgende ordlyd: 

 
”Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbe-
handling på grund af […] alder, handicap […]. 
 
Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund […] alder, 
handicap […] behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive be-
handlet i en tilsvarende situation. 
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Stk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium 
eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer […] med en bestemt 
alder eller med handicap ringere end andre personer, medmindre den pågældende 
bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og 
midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige, jf. dog § 2 a. 
 
Stk. 4. Chikane skal betragtes som forskelsbehandling, når en uønsket optræden i re-
lation til en persons […] alder, handicap […] finder sted med det formål eller den 
virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdi-
gende, ydmygende eller ubehageligt klima for den pågældende.”15 

 
Hvis en medarbejder forskelsbehandles på grund af alder eller handicap, kan medarbejderen 
tilkendes en godtgørelse, jf. forskelsbehandlingslovens § 7. Niveauet for godtgørelsens stør-
relse varierer afhængig af de konkrete omstændigheder.  I retspraksis lægges der navnlig vægt 
på følgende:  
 

- om forskelsbehandlingen sker i forbindelse med afskedigelse 
- om forskelsbehandlingen sker under ansættelsen  
- medarbejderens anciennitet  
- grovheden af forskelsbehandlingen.  

 
Ved forskelsbehandling i forbindelse med afskedigelse ses i retspraksis en linje, der tilsiger 
godtgørelse svarende til seks måneders løn, hvis medarbejderen har under et års anciennitet, 
ni måneders løn hvis medarbejderen har over et års anciennitet og 12 måneders løn til med-
arbejdere med ca. 10 års anciennitet eller mere.16   
 
Ved forskelsbehandling under ansættelsen fastsættes godtgørelsen efter en meget konkret 
vurdering.17 Retspraksis herom er særdeles begrænset, men det antages, at godtgørelsen ud-
måles på et niveau, der ligger væsentlig under godtgørelsesniveauet ved forskelsbehandling i 
forbindelse med afskedigelse.18  
 
Praksis fra Ligebehandlingsnævnet og ved domstolene ligger mellem 25.000 kr. til 125.000 
kr., hvor hovedparten af sagerne er udmålt svarende til det lavere niveau på 25.000 kr. typisk 
ved manglende ansættelse.19  

                                                   
15 Af den begrænsede retspraksis vedrørende chikane fremgår, at det alene er grovere adfærd, der kvalificerer som chikane.  
16 Niveauet for størrelsen på godtgørelser er udstukket af Højesteret i UfR2013.2575H, hvor Højesteret udtalte, at der ved 
fastsættelse af godtgørelsen bør tages udgangspunkt i de retningslinjer, der har udviklet sig i praksis ved afskedigelse i strid 
med ligebehandlingsloven. Nyere retspraksis har imidlertid tilkendt lavere godtgørelser f.eks. svarende til fire måneders løn i 
sager, hvor der forelå særlige omstændigheder, se UfR.2015.1H og UfR.2015.2027H. 
17 Se herved Ruth Nielsen i Forskelsbehandlingsloven med kommentarer, 2017, side 249f. 
18 Se Vestre Landsrets dom i UfR.2008.1353V, hvor der blev udmålt en godtgørelse på kr. 100.000 i en sag, der dog omhand-
lede forskelsbehandling pga. seksuel orientering. LBN 2017-6810-14144 godtgørelse på 50.000 kr. og LBN 2015-6810-41909 
for handicapdiskriminering under ansættelse.   
19 LBN 2017-6810-18776 afslag på ansættelse på grund af accent 25.000 kr. i godtgørelse. 
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Forskelsbehandlingslovens § 7a indeholder en særlig bevisregel, der gør det nemmere for 
medarbejdere at gennemføre krav om godtgørelse. Efter reglen påhviler det arbejdsgiveren at 
bevise, at en medarbejder ikke har været udsat for forskelsbehandling, hvis medarbejderen 
påviser faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at den pågældende har 
været udsat for forskelsbehandling.  
 
Hvorvidt en medarbejder har påvist faktiske omstændigheder, afgøres efter en konkret vurde-
ring. Af retspraksis fremgår, at det forhold, at en medarbejder der f.eks. afskediges er ældre 
eller yngre end de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen, ikke i sig selv kan udgøre faktiske 
omstændigheder. Derimod kan f.eks. udtalelser fra arbejdsgiveren, der kan forstås sådan, at 
der helt eller delvist er lagt vægt på alder eller handicap, udgøre en faktisk omstændighed, 
der giver anledning til en formodning for forskelsbehandling.20 
 
Handicap udgør et særligt kriterie i forskelsbehandlingsloven, og det kan være vanskeligt at 
vurdere, om en given lidelse udgør et handicap. 
 
Efter retspraksis skal handicap forstås som en langvarig funktionsbegrænsning som følge af 
bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hin-
dre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre 
arbejdstagere.21 Det er uden betydning, om funktionsbegrænsningen skyldes en sygdom, og 
om sygdommen er lægeligt diagnosticeret. Det påhviler imidlertid medarbejderen at bevise, 
at den pågældende er handicappet.22  
 
I det omfang en medarbejder er handicappet, pålægger forskelsbehandlingsloven arbejdsgi-
veren en særlig tilpasningsforpligtelse. En arbejdsgiver er således forpligtet til at træffe hen-
sigtsmæssige foranstaltninger for at sikre den handicappedes adgang til beskæftigelse, med 
mindre arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde, jf. forskelsbehand-
lingslovens § 2 a.  
 
Tilpasningsforpligtelsen indebærer bl.a., at der ikke kan ske afskedigelse af en handicappet 
medarbejder på grund af den pågældendes funktionsnedsættelse, uden arbejdsgiveren forin-
den har foretaget en reel vurdering af, om iværksættelse af særlige foranstaltninger kan afbøde 

                                                   
20 Se f.eks. UfR.2012.890H hvor en arbejdsgivers udtalelse om at ville sikre et generationsskifte udgjorde en faktisk omstæn-
dighed, der gav anledning til at formode, at en ældre ansøger var blevet fravalgt til en ansættelse på grund af alder. Tilsvarende 
utrykt dom fra Østre Landsret i sag nr.  B-1473-16, hvor en politikers udtalelse til pressen om, at afskedigelser skulle give 
plads til nyuddannede lærere sammen med et uforholdsmæssigt stort antal ældre blandt de afskedigede, skabte en formodning 
for forskelsbehandling. 
21 Se f.eks. Højesterets dom i UfR.2018.853H. 
22 Forståelsen af begrebet handicap er blevet præciseret over tid og navnlig EU-domstolens afgørelse i den såkaldte Ring og 
Werge-sag (dom af 11. april 2013 i de forenede sager C-335/11 og C-337/11) medførte en bredere forståelse af begrebet end 
den, der var anvendt før 2013.  
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konsekvenserne af medarbejderens handicap. Kravene til arbejdsgiveren i den sammenhæng 
er efter retspraksis forholdsvis store.23  
 
En arbejdsgivers forpligtelse til at iværksætte tilpasningsforanstaltninger er imidlertid betin-
get af, at arbejdsgiveren ved eller bør vide, at medarbejderen lider af et handicap.24 
 
Opsigelse af en medarbejder på grund af f.eks. sygdom eller manglende performance udgør 
på den baggrund ikke forskelsbehandling, selv om sygdommen eller den manglende perfor-
mance skyldes et handicap, hvis arbejdsgiveren på opsigelsestidspunktet hverken vidste eller 
burde vide, at medarbejderen var handicappet.  
  

 Medarbejderes adgang til genoprejsning ved tildeling af uberettiget sanktion 

4.3.5.1 Generelt 

Dansk ret giver i en række tilfælde medarbejdere adgang til at søge genoprejsning, hvis de i 
deres ansættelse er blevet udsat for en uret, f.eks. ved tildeling af en uberettiget sanktion, en 
krænkende adfærd mv.  
 
I forhold til indholdet af de 22 klager er det særligt relevant at fremhæve nedenstående regler 
vedrørende genoprejsning. 
 
De beskrevne regler vedrørende genoprejsning omfatter både regler om betaling af pengebe-
løb som godtgørelse og regler om ikke økonomisk genoprejsning i form af genansættelse eller 
modtagelse af undskyldning. 
 
Godtgørelse er definitorisk pengebeløb, der ydes som kompensation for en krænkelse uaf-
hængigt af, om den krænkede har lidt et økonomisk tab. Herved adskiller godtgørelser sig fra 
erstatninger, der har til formål at genoprette den krænkede for det økonomiske tab, som kræn-
kelsen har medført. Det vil sige, at erstatning kun kan ydes i det omfang, der er lidt et doku-
menteret tab, mens godtgørelser kan ydes, selvom krænkelsen ikke har haft dokumenterede 
økonomiske konsekvenser for den krænkede.  
 
4.3.5.2 Godtgørelse for usaglig afskedigelse 

En række retsgrundlag indeholder hjemmel til at tilkende godtgørelse for usaglig afskedi-
gelse.  
 

                                                   
23 Se f.eks. UfR.2011.2880Ø hvor en kommune burde havde tilpasset arbejdspladsen til en handicappet medarbejder ved at 
foretage en ombygning til 40.000 kr., UfR.2015.315Ø hvor en skole i en periode burde havde stillet en personlig vejleder til 
rådighed for en handicappet medarbejder, og UfrR.2015.3837H hvor et supermarked ikke havde opfyldt tilpasningsforpligtel-
sen, idet det ikke var undersøgt, om at en handicappet salgsassistent kunne tilbydes en anden administrativ stilling i virksom-
heden. Det følger imidlertid også af praksis, at en arbejdsgiver ikke er forpligtet til at etablere dobbeltbemanding, jf. 
UfR.2061.2463H. 
24 Se herved Højesterets dom i UfR.2015.3301H. 
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Ved usaglig afskedigelse menes afskedigelser, der ikke er rimeligt begrundede i enten ar-
bejdsgiverens eller medarbejderens forhold. Hvilke forhold, der kan begrunde en afskedi-
gelse, beror på en konkret vurdering. Efter retspraksis anses afskedigelser bl.a. på grund af 
arbejdsmangel, besparelser eller lignende driftsmæssige forhold normalt for at være rimeligt 
begrundede i arbejdsgiverens forhold, mens afskedigelser på grund af bl.a. medarbejderens 
misligholdelse, uegnethed eller langvarige sygefravær normalt anses for at være rimeligt be-
grundede i medarbejderens forhold.  
 
Afskedigelser på grund af medarbejderens forhold vil efter omstændighederne ofte forud-
sætte en forudgående advarsel, hvis der er tale om forhold, som medarbejderen kan ændre på, 
f.eks. dårlig performance eller samarbejdsvanskeligheder.25  
 
Om en afskedigelse er saglig, vurderes på opsigelsestidspunktet. Det er således forholdene på 
tidspunktet for opsigelsens afgivelse, der er afgørende, og en saglig opsigelse bliver ikke usa-
lig, hvis det senere viser sig, at forholdene har ændret sig. Hvis en arbejdsgiver f.eks. sagligt 
opsiger en medarbejder på grund af forventede nedskæringer, bliver opsigelsen ikke usaglig, 
selvom det efterfølgende viser sig, at nedskæringerne alligevel ikke bliver til noget.26  
 
For tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter gælder det særlige, at afskedigelse 
alene kan ske, hvis det er begrundet i tvingende årsager.27  
 
De overenskomster, der er relevante for de 22 klager, indeholder hjemmel til at tilkende godt-
gørelse ved usaglige afskedigelser (se dog nedenfor om tjenestemænd).  
 
Størrelsen af godtgørelsen fastsættes under hensyn til den konkrete sags omstændigheder og 
medarbejderens anciennitet. Godtgørelsen kan dog maksimalt fastsættes til sædvanlig løn for 
en periode svarende til det dobbelte af arbejdsgivers opsigelsesvarsel over for den ansatte. 
   
Akademikeroverenskomsten indeholder dog ikke noget maksimum for den godtgørelse, der 
kan tilkendes.  
 
Regelgrundlaget for tjenestemænd indeholder ingen hjemmel til at tilkende godtgørelse for 
usaglig afskedigelse. Normalt anses tjenestemænd for værende tilstrækkeligt beskyttede gen-
nem de særlige regler, der giver tjenestemanden ret til pension under visse nærmere betingel-
ser.  
 

                                                   
25 Se herved Lars Svenning Anders m.fl., Funktionærret, 2016, side 792ff 
26 Se herved Højesterets dom i UfR2002.2026H hvor det var sagligt at opsige en medarbejder med henvisning til ”den nuvæ-
rende beskæftigelsessituation samt den forventede manglende sagstilgang” selvom det efterfølgende viste sig, at det alligevel 
var nødvendigt at ansætte en ny medarbejder til den samme stilling.  
27 Se Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg mellem KL og KTO samt Rammeaftale om Medind-
flydelse og medbestemmelse mellem KL og KTO samt arbejdsmiljøloven § 10, stk. 2. 
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I retspraksis er der dog eksempler på, at tjenestemænd i særlige tilfælde på uhjemlet grundlag 
er tilkendt en godtgørelse som følge af uberettiget afskedigelse.28 

 
4.3.5.3 Godtgørelse på særligt grundlag for visse typer krænkelser 

En række særlige regelgrundlag indeholder bestemmelser, der berettiger medarbejdere til 
godtgørelse, hvis de udsættes for visse specifikke typer af krænkelser.  
 
De nævnte regelgrundlag omfatter bl.a. ligebehandlingsloven, der indeholder hjemmel til at 
tilkende godtgørelse, hvis en medarbejder er blevet forskelsbehandlet på grund af køn, del-
tidsloven, der giver adgang til godtgørelse, hvis en medarbejder er blevet udsat for ulovlig 
forskelsbehandling på grund af deltidsansættelse og ansættelsesbevisloven, der giver adgang 
til godtgørelse til medarbejdere for manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis. 
 
De særbestemmelser vedrørende godtgørelse, der er relevante i forhold til indholdet af de 22 
klager, er nærmere omtalt under gennemgangen af de respektive områder, som særbestem-
melserne vedrører, se punk 4.3.3 vedrørende tidsbegrænset ansættelse og punkt 4.3.4 vedrø-
rende forskelsbehandling på grund af handicap og alder.  
 
4.3.5.4 Tortgodtgørelse 

Erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1, giver mulighed for at tilkende godtgørelse for tort. 
 
Tort betyder en krænkelse af en anden persons ære- eller selvfølelse, og det er den ydmygelse, 
der overgår den forurettede, som begrunder en godtgørelse for tort. 
 
På baggrund af retspraksis må adgangen til at få godtgørelse for tort betegnes som begrænset 
i ansættelsesretlige sager.  
 
Bestemmelsen i erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1, har følgende ordlyd: 
 

”Den, der er ansvarlig for en retsstridig krænkelse af en andens frihed, fred, ære eller 
person, skal betale den forurettede godtgørelse for tort.” 

 
Efter bestemmelsen er der to betingelser for tilkendelse af godtgørelse for tort: 
 

a) dels skal der være sket krænkelse af frihed, fred, ære eller person og 
b) dels skal krænkelsen være retsstridig. 

 
At der skal foreligge en krænkelse vil sige, at den pågældende udtalelse, adfærd eller lignende 
objektivt skal være egnet til krænke en persons ære mv. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at den 

                                                   
28 Se f.eks. Østre Landsrets dom af 17. november 2017 i sagen BS-2096-16, hvor landsretten tilkendte en godtgørelse på kr. 
250.000 til en tjenestemand, der efter 33 års tjeneste blev afskediget i strid med det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip. 
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krænkede selv anser sin ære for krænket, hvis der ikke ud fra en objektiv vurdering er tale om 
et forhold, der er ærekrænkende. Individuelle tærskler og individuelle særlige (f.eks. erfa-
ringsskabte) disponeringer for at opleve forhold som krænkede, tillægges således ikke vægt 
ved vurderingen af, om der foreligger en krænkelse, der kan berettige til tortgodtgørelse.  
 
At krænkelsen skal være retsstridig, betyder normalt, at krænkelsen skal være culpøs. Det vil 
sige, at krænkelsen skal kunne tilregnes den ansvarlige som forsætlig eller uagtsom. Herud-
over forudsætter betingelsen om retsstridighed, at krænkelsen skal have en vis grovhed. Om 
en krænkelse er retsstridig afgøres normalt ved en samlet afvejning af hensyn og omstændig-
heder, f.eks. rimeligheden af den krænkende udtalelse, motivet for krænkelsen, krænkelsens 
grovhed, samfundsmæssige hensyn til at sikre fri debat, hensyn til den krænkede osv.  
 
Begge betingelser skal være opfyldt, før der kan ydes godtgørelse for tort. 
 
Endvidere forudsætter tortgodtgørelse, at arbejdsgiveren er ansvarlig for den retsstridige 
krænkelse, som medarbejderen har været udsat for. Dette medfører, at arbejdsgivere kun i 
begrænset omfang kan tilpligtes at betale godtgørelse for medarbejderes retsstridige krænkel-
ser af andre medarbejdere.  
 
I ansættelsesretlige sager vil det i forhold til eventuel godtgørelse ofte være omtvistet, om 
krænkelsen kan anses for retsstridig. Det antages normalt, at den krænkelse, der måtte opstå 
ved tildeling af en uberettiget sanktion (f.eks. en usaglig afskedigelse), ikke i sig selv kan 
anses for retsstridig i erstatningsansvarslovens forstand med den følge, at der skal betales 
godtgørelse for tort. Dette udtrykkes af Jens Møller i Juristen nr. 4, 2007, side 129, på føl-
gende måde: 
 

”En uberettiget afskedigelse indebærer således ikke en krænkelse, der i sig selv ud-
læser godtgørelse for tort. Der skal foreligge retsstridige og særligt krænkende, yd-
mygende eller hånende omstændigheder, der er egnet til at krænke selv- og æresfø-
lelsen.” 

 
I det omfang der foreligger en retsstridig krænkelse af en medarbejder, antages det i ansæt-
telsesretlige sager endvidere, at der normalt ikke kan ydes tortgodtgørelse, hvis medarbejde-
ren i medfør af andet retsgrundlag er tildelt en godtgørelse for den samme krænkelse. 
 
Således vil der ikke kunne ydes tortgodtgørelse for den krænkelse, en usaglig afskedigelse 
måtte indebære, hvis medarbejderen allerede er tilkendt godtgørelse for usaglig afskedigelse 
efter f.eks. funktionærlovens § 2b.   
 
Adgangen til at opnå tortgodtgørelse i ansættelsesretlige sager må på den baggrund beskrives 
som meget begrænset.  
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De ansættelsesretlige sager, hvor godtgørelse for tort oftest kommer på tale, vedrører situati-
oner, hvor arbejdsgiveren uberettiget har behandlet personoplysninger, eller uberettiget har 
beskyldt medarbejdere for strafbare forhold. Retspraksis indeholder således eksempler på, at 
der er ydet tortgodtgørelse for en arbejdsgivers uberettigede videoovervågning af en medar-
bejder29 og for en arbejdsgivers uberettigede offentliggørelse af en medarbejders helbredsop-
lysninger30 samt for en arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om (uberettigede) anklager 
om strafbare forhold31. 
 
Godtgørelse for tort ydes som nævnt for krænkelser af en persons frihed, fred, ære eller per-
son. Tortgodtgørelse vil imidlertid normalt ikke kunne ydes for andre krænkelser f.eks. tab af 
social status og lignende.32  
 
Retspraksis må endvidere beskrives som tilbageholdende i forhold til at tilkende tortgodtgø-
relse i sager, hvor medarbejdere fra deres arbejdsgivere har været udsat for en adfærd, der har 
påført dem psykiske skader.  
 
Dette var f.eks. tilfældet i Højesterets dom refereret i UfR.2004.720H, hvor ansat i et super-
marked ikke fik tortgodtgørelse, selvom ledelsens adfærd havde været medvirkende til, at 
hun havde udviklet en posttraumatisk reaktion efter et voldeligt overfald på arbejdspladsen.  
 
Medarbejderen var ellers af landsretten blevet tilkendt 50.000 kr. i tortgodtgørelse bl.a. med 
henvisning til, at medarbejderen var blevet pålagt alt for meget arbejde i forhold til tilstanden 
efter overfaldet, idet medarbejderens chef ikke forstod og ikke tog hensyn til de psykiske 
skader, som medarbejderen havde pådraget sig ved overfaldet, og til medarbejderens behov 
for aflastning, forståelse og støtte. Højesteret frifandt imidlertid arbejdsgiveren med følgende 
begrundelse: 
 

”Uanset om det i overensstemmelse med [medarbejderens] forklaring kan lægges til 
grund, at varehuschef B's adfærd har været medvirkende årsag til, at hun i tiden efter 
overfaldet udviklede en posttraumatisk belastningsreaktion, er der ikke grundlag for 
at fastslå, at der herved er sket en retsstridig krænkelse af hendes person, jf. erstat-
ningsansvarslovens § 26.” 
 

                                                   
29 Se Sø- og Handelsrettens dom refereret i UfR.2008.727/2S, hvor der tilkendtes 25.000 kr. i godtgørelse for videoovervåg-
ning i strid med persondataloven. 
30 Se Vestre Landsret i dommen refereret i UfR.2007.1967V, hvor der tilkendtes 10.000 kr. i godtgørelse for en arbejdsgivers 
offentliggørelse af en medarbejders helbredsoplysninger bl.a. på arbejdsgiverens hjemmeside. 
31 Se Østre Landsrets dom refereret i UfR.2005.1131Ø, hvor der tilkendtes 5.000 kr. i godtgørelse for, at en arbejdsgiver efter 
en berettiget bortvisning ophængte et opslag i virksomhedens personaleafdelingen, hvoraf fremgik, at medarbejderen var bort-
vist på grund af tyveri.  
32 Tidligere kunne der ydes godtgørelse tillige for forstyrrelse eller ødelæggelse af stilling og forhold, der i et vist omfang 
omfattede social deklassering. Bestemmelse herom var medtaget i § 15, stk. 1, i ikrafttrædelsesloven til straffeloven af 1930, 
der var forgængeren til erstatningsansvarslovens bestemmelse om tortgodtgørelse, som trådte i kraft i 1984. Efter udeladelsen 
af godtgørelse for forstyrrelse eller ødelæggelse af stilling og forhold kan der almindeligvis ikke ydes godtgørelse for tab af 
social status og lignende. 
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4.3.5.5 Beklagelse 

Der kan i ansættelsesforhold forekomme situationer, hvor en medarbejder udsættes for en 
behandling eller tildeles en sanktion, der hverken er retsstridig eller uberettiget, men hvor 
omstændighederne desuagtet kan give anledning til kritik.  
 
Dette kan f.eks. forekomme i situationer, hvor en sanktion berettiget tildeles, men hvor an-
sættelsesmyndighedens ageren ved tildelingen afviger fra det adfærdskodeks, der kan siges 
at følge af god forvaltningsskik eller ansættelsesmyndighedens egne politikker.  
 
I disse tilfælde vil ansættelsesmyndigheden typisk ikke ifalde et juridisk ansvar over for den 
berørte medarbejder, og der vil følgelig ikke være grundlag for at yde medarbejderen en 
egentlig juridisk genoprejsning i form af godtgørelse eller andet.33  
 
I disse situationer vil ansættelsesmyndigheden imidlertid kunne fremkomme med en bekla-
gelse over for medarbejderen for de forhold, der ikke har levet op til de forventninger, med-
arbejderen berettiget har haft til sin arbejdsgiver som offentlig myndighed. 
 
En sådan beklagelse vil normalt ikke have nogen selvstændig juridisk betydning, men kan 
tjene som en anerkendelse over for den berørte medarbejder af, at medarbejderens eventuelle 
utilfredshed er berettiget.  
 
4.3.5.6 Genansættelse 

Når en afskedigelse viser sig at være retsstridig, kan der fra den afskedigede medarbejders 
side være et ønske om genansættelse.  
 
Medarbejdere kan alene kræve genansættelse efter uberettiget afskedigelse, hvis der findes 
en særskilt hjemmel hertil i lov eller (kollektiv) aftale. I forhold til de 22 klager bemærkes, at 
der ikke i de relevante kommunale overenskomster findes hjemmel til genansættelse ved ube-
rettiget afskedigelse.   
 
Udgangspunktet er således, at en afskediget medarbejder ikke har krav på genansættelse, 
selvom afskedigelsen findes uberettiget.34 Medarbejderen vil i disse situationer alene kunne 
søge genoprejsning gennem erstatning og/eller godtgørelse for usaglig opsigelse.  
 

                                                   
33 Et separat spørgsmål i denne sammenhæng er, at de udførende medarbejdere hos ansættelsesmyndigheden kan have ekspo-
neret sig for en sanktion i form af f.eks. påtale for upassende sprog eller lignende.  
34 En række retsgrundlag indeholder imidlertid udtrykkelig hjemmel til, at en afskedigelse kan annulleres med den konsekvens, 
at medarbejderens ansættelsesforhold fortsætter eller genetableres. Dette er tilfældet i ligebehandlingsloven og foreningsfri-
hedsloven, der imidlertid ikke er relevante i forhold til indholdet af de 22 klager. 
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Dette gælder både, hvor afskedigelsen er materielt uberettiget (usaglig), og hvor afskedigel-
sen som forvaltningsretlig afgørelse er ugyldig som følge af tilsidesættelse af formelle for-
valtningsretlige regler.35  
 

 Forældelse i ansættelsesretlige sager 

Efter forældelsesloven er den almindelige forældelsesfrist i dansk ret tre år. 
 
I ansættelsesretlige sager gælder imidlertid en særlig forældelsesfrist, idet der for krav som 
støttes på aftale om udførelse af arbejde som led i et ansættelsesforhold gælder en femårig 
forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 4, stk. 1. 
 
Den femårige forældelsesfrist omfatter alle indbyrdes krav mellem en arbejdsgiver og dennes 
medarbejder, når kravene udspringer af ansættelsesforholdet. Forældelsesfristen omfatter så-
ledes krav på løn, pension, feriepenge, godtgørelser efter f.eks. forskelsbehandlingsloven mv. 
Erstatninger for arbejdsskader og lignende er imidlertid ikke omfattet.  
 
Forældelsesfristen regnes fra det enkelte kravs forfaldsdag. Det vi sige fra det tidligste tids-
punkt, hvor kreditor kan kræve opfyldelse af sit krav, medmindre andet følger af andre be-
stemmelser, jf. forældelsesloven § 2, stk. 1. Krav, der støtter på en uberettiget opsigelse, vil 
normalt kunne kræves opfyldt fra opsigelsestidspunktet, og derfor vil forældelsen i de situa-
tioner skulle regnes fra datoen for opsigelsen. 
 
Efter forældelseslovens § 3, stk. 2, udskydes forældelsesfristen, hvis kreditor ikke var bekendt 
med sit krav. I disse tilfælde regnes forældelsesfristen først fra det tidspunkt, hvor kreditor 
fik kendskab til kravet.  
 
Det er imidlertid alene ukendskab til de faktiske omstændigheder vedrørende kravet, der kan 
udskyde forældelsesfristen. Ukendskab til det retlige grundlag for kravet eller den rette for-
tolkning heraf (såkaldt retsvildfarelse) medfører ikke udskydelse.36  
 
Således vil f.eks. forældelsesfristen for en medarbejderes krav på godtgørelse for usaglig af-
skedigelse kunne suspenderes, hvis medarbejderen ikke er bekendt med den reelle (usaglige) 
begrundelse for afskedigelsen, mens der ikke vil kunne ske udskydelse, hvis medarbejderen 
er bekendt med den reelle begrundelse men blot ikke med den regel, der giver ret til godtgø-
relse.  

                                                   
35 Se herved Højesterets dom refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1999 side 1337, hvor Højesteret efter at have konstateret, at 
afskedigelsen af en sygeplejerske led af væsentlige formelle fejl udtalte: ”Højesteret finder imidlertid, at kommunens mang-
lende overholdelse af de nævnte forvaltningsretlige regler ikke bør føre til, at [medarbejderens] ansættelse ved kommunen 
fortsat består, men at der alene tilkommer hende en økonomisk kompensation.” 
36 Se herved Højesterets dom i UfR1997.1633H, hvor Højesteret fandt, at en tjenestemands ukendskab til det retlige grundlag 
for svaglighedspension ikke medførte, at forældelsesfristen for pensionskravet var suspenderet, og UfR.2000.1953 H, hvor 
Højesteret fandt, at et forældelsesfristen for et krav om tilbagebetaling af nogle gebyrer, efter at EF-Domstolen havde fastslået, 
at de var i strid med et EU-direktiv ikke var suspenderet pga. ukendskab til bestemmelserne i direktivet eller den rette fortolk-
ning. 
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Princippet om, at ukendskab til det retlige grundlag ikke suspenderer forældelsesfristen, gæl-
der også i de situationer, hvor den rette fortolkning af det retlige grundlag først fastlægges 
efter forældelsesfristens udløb. Således vil et forældet krav fortsat være forældet, selvom år-
sagen til, at kravet ikke blev rejst tidligere, var, at f.eks. EU-Domstolen først efter udløbet af 
forældelsesfristen afsagde en dom, der gjorde det klart, at medarbejderen havde et krav.37 
 
Forældelsesfristen kan maksimalt udskydes i 10 år fra forfaldsdagen, jf. forældelseslovens § 
3, stk. 3, nr. 4.  
 
Forældelse afbrydes, hvis debitor erkender kravet eller hvis kreditor tage retslige skridt med 
henblik på at opnå dom eller anden retslig afgørelse, der fastslår kravet, jf. forældelseslovens 
§ 15 og 16.  
 
Endvidere kan forældelse afbrydes foreløbigt, hvis der inden forældelsesfristens udløb indle-
des forhandlinger om kravet mellem debitor og kreditor, jf. forældelsesloven § 21, stk. 5. I 
disse tilfælde indtræder forældelsen tidligst et år efter det tidspunkt, hvor forhandlingerne 
blev afsluttet. Om bestemmelsen er det i bemærkningerne til forældelsesloven38 anført: 
 

”Bestemmelsen omfatter iværksættelse af såkaldt alternativ konfliktløsning, eventuelt 
under medvirken af en uafhængig tredjemand, samt påbegyndelse af »almindelige« 
forligsforhandlinger mellem parterne.  
 
[…] 
 
For så vidt angår »almindelige« forligsforhandlinger, dvs. forhandlinger, der ikke 
foregår under medvirken af en uafhængig tredjemand, skal der være tale om egentlige 
forhandlinger mellem parterne om kravet eller grundlaget for dette, således at kredi-
tor har føje til at antage, at det ikke er nødvendigt at iværksætte retslige skridt for at 
undgå forældelse.” 

 
Når der indtræder forældelse, er konsekvensen, at kreditor mister sin ret til at kræve opfyl-
delse af sit krav, jf. forældelseslovens § 23, stk. 1.  
 
Hvis et krav mod en kommune er forældet, kan kommunen normalt ikke vælge at se bort fra 
forældelsen og honorere kravet.  
 

                                                   
37 Se Niels Fenger i UfR.2011B313 EU-stridige afgørelser og danske retsregler om retskraft og frister for at gøre krav gæl-
dende. 
38 LFF nr. 165 af 28. februar 2007. 
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Dette skyldes, at der efter kommunalfuldmagten gælder et krav om forsvarlig økonomisk 
forvaltning og et forbud mod begunstigelse af enkeltpersoner. Hvis kommunen betaler et for-
ældet krav, og på denne måde giver en ”gave” til en bestemt person, så forbryder kommunen 
sig mod disse uskrevne regler.  
 
Illustrativt i denne sammenhæng er imidlertid lov nr. 355 af 19. maj 2004 om ændring af lov 
om forurenet jord. Med loven blev der indsat hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan und-
lade at påberåbe sig forældelse i sager om mangelskrav som følge af jordforurening på visse 
arealer. Af lovbemærkningerne fremgik bl.a. følgende: 
 

”For at en kommune kan afholde en udgift, skal der være en hjemmel hertil enten i 
den skrevne lovgivning eller i de uskrevne kommunalretlige grundsætninger om kom-
muners opgavevaretagelse, som er udviklet gennem praksis. Disse grundsætninger - 
de såkaldte kommunalfuldmagtsregler - viger for den skrevne lovgivning. 
 
Jordforureningslovens § 68, stk. 4, indeholder hjemmel til, at kommunalbestyrelsen 
kan gennemføre undersøgelser og afværgeforanstaltninger på kortlagte arealer […] 
Derimod giver bestemmelsen ikke hjemmel til økonomisk at dække mangelskrav. 
 
Kommunalfuldmagtsreglerne giver heller ikke en kommune mulighed for at dække 
mangelskrav i tilfælde, hvor kommunen ikke juridisk er forpligtet hertil. 
 
Dette skyldes blandt andet, at en kommune som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel 
kan yde tilskud til enkeltpersoner eller erhvervsvirksomheder. Kommunalfuldmagts-
reglerne skal også ses i lyset af, at en kommune har pligt til at handle økonomisk 
forsvarligt. 
 
Det kræver således en lovhjemmel at give en kommune mulighed for at dække man-
gelskrav i tilfælde, hvor kommunen ikke er juridisk forpligtet hertil, fordi der er ind-
trådt forældelse.” (vores understregning) 
 

Lovbemærkningerne viser således, at lovgiver i den pågældende lov indsatte en særskilt 
hjemmel for kommunerne til at betale et forældet krav, fordi det var vurderingen, at kommu-
nerne ikke uden en sådan særskilt hjemmel ville kunne have betalt den slags krav. 
 
5. VURDERING OG SAMMENFATNING  

 Indledning 

Vores vurderinger er foretaget på baggrund af skriftlig dokumentation samt interviewafhol-
delse sammenholdt med det juridiske grundlag. Der henvises til afsnit 3 om grundlaget for 
vores undersøgelse og afsnit 4 med en gennemgang af retsregler og personalepolitikker. 
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Klagernes sager er gennemgået med udgangspunkt i det oprindeligt indgivne klageskema 
sammenholdt med de temaer, der er fremkommet under behandlingen af den konkrete sag.  
 
Da seks klagere har rejst indsigelser vedrørende det såkaldte talepapir indledes med en kortere 
redegørelse for talepapirets baggrund og overordnede indhold. De enkelte klageres konkrete 
indsigelser i forhold til talepapirets indhold behandles i de respektive vurderinger for hver 
enkelt klager.  
 

 Talepapiret 

Teknisk Udvalg anmodede i foråret 2017 om en gennemgang af en række personalesager for 
tidligere medarbejdere ansat i Center for Byens Anvendelse. I den forbindelse udarbejdede 
personalechefen det såkaldte ”Talepapir”, som indeholder en overordnet gengivelse af hver 
enkelt personalesag og en sammenfatning. Talepapiret blev udarbejdet forud for udvalgsmø-
det den 24. april 2017 og var således en del af Teknik og Miljøs sekretariatsbetjening af Tek-
nisk Udvalg. 
 
Talepapiret omhandler blandt andet seks af de 22 klagere, idet deres konkrete tjenstlige sager 
gennemgås med HR-afdelingens bemærkninger. Disse seks personer har anfægtet indholdet 
af talepapiret, som efter deres opfattelse på flere punkter indeholder faktuelt forkerte oplys-
ninger.  
 
Herudover er det nogle af klagernes opfattelse, at persondataloven blev overtrådt, ligesom 
anmodninger om aktindsigt ikke er blevet korrekt håndteret. Som beskrevet i afsnit 1.3, be-
handles de konkrete klager vedrørende aktindsigt i talepapiret og klager om, hvorvidt person-
dataloven er blevet overholdt af Aarhus Kommune og eventuelle klageinstanser. 1.2Vi har til 
orientering modtaget Datatilsynets afgørelse af 23. marts 2018, hvori det henstilles, at kom-
munen snarest behandler anmodningen om berigtigelse. 
 
I overensstemmelse med vores opdrag har vi vurderet, hvorvidt talepapiret i forhold til de 
respektive klagere indeholder faktuelt korrekte oplysninger, og i tilknytning hertil om selve 
processen i forbindelse med udarbejdelsen af talepapiret kan give anledning til kritik. Vores 
vurdering er foretaget på baggrund af personalesagerne, det øvrige modtagne materiale samt 
afholdelse af interviews af de respektive klagere og flere af de personer, som har medvirket 
ved udarbejdelsen af talepapiret.  
 
Under interviews og åbning af mailkonti er det klarlagt, at personalechefen har udarbejdet 
talepapiret, men ikke har været sagsbehandler på de konkrete personalesager. Personaleche-
fen var desuden på ferie, da det blev besluttet, at notatet skulle udarbejdes. 
 
Personalechefen havde ikke et indgående kendskab til sagerne, men skulle fremlægge sagerne 
mundtligt med personaleafdelingens bemærkninger. Det blev i den forbindelse aftalt, at der 
skulle udarbejdes et talepapir. 
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Om den nærmere proces i forbindelse med udarbejdelsen af talepapiret kan det lægges til 
grund, at personalechefen modtog såkaldte ”forsider” for hver person med stikord, som hun 
sammenholdt med de øvrige sagsakter fra de pågældende sager.  
 
En medarbejder fra personaleafdelingen har forklaret, at hun indhentede faktum og gav input 
til personalechefen. Vedkommende har endvidere forklaret, at oplysningerne og faktumind-
samlingen blev foretaget primært fra personalesagerne, men at hun også videregav oplysnin-
ger fra en anden HR-konsulent, som hun ikke eftertjekkede, men blot lagde til grund var 
korrekte.  
 
Mailgennemgangen har endvidere vist, at personalechefen som led i udarbejdelsen flere 
gange sendte udkast både til personalejurister og center- og økonomichef samt direktøren for 
Teknik og Miljø for deres kommentarer. Personalechefen har under interviews forklaret, at 
processen var meget grundig, herunder var det hendes opfattelse, at udkastet blev undergivet 
en godkendelsesproces. 
 
For så vidt angår vurderingen af, om der for de respektive klagere 2, 12, 13, 14, 16 og 19 helt 
eller delvist har været tale om faktuelt forkerte oplysninger, henvises til de konkrete vurde-
ringer nedenfor. I tilknytning til disse vurderinger vil selve processen med udarbejdelsen af 
talepapiret også blive vurderet. 
 
Som det fremgår af vores konkrete vurderinger i forhold til de enkelte klagere, er det vores 
opfattelse, at årsagen til de konstaterede faktuelle fejl til dels kan henføres til processen med 
udarbejdelsen af talepapiret, som ikke har været tilstrækkelig grundig og præcis. Det er såle-
des blandt andet konstateret, at der var fejlagtige oplysninger i personalesagerne, som blev 
gengivet i talepapiret, ligesom indholdet af talepapiret i enkelte tilfælde har været upræcise 
eller ukorrekte, hvilket har medført misforståelser og uklarhed omkring indholdet.  
 
Sammenfattende kan det konstateres, at der for fem ud af seks omtalte personer i talepapiret 
ikke i sin helhed er blevet videreformidlet korrekte oplysninger. Vores anbefaling er derfor, 
at disse forhold berigtiges, jf. nærmere under hver enkelt klager.  
 
[Vurdering af de 22 enkeltsager udeladt i denne offentlige rapport] 
 
6. KOMMUNENS SIDELØBENDE TILTAG  

Aarhus Kommune har ud over nærværende advokatundersøgelse iværksat en række øvrige 
tiltag, som vi kort vil omtale nedenfor, da disse initiativer og konklusioner har en vis betyd-
ning i forhold til afgrænsningen af vores anbefalinger i afsnit 7. 
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 Påbud fra arbejdstilsynet 

Aarhus Kommune modtog rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet den 13. marts 2017.  
 
Både arbejdet i Vej afdeling område 1 i Natur og Vej service (NVS) og arbejdet med p-kontrol 
i Center for Byens anvendelse (CBA) blev påbudt at sikre, at arbejdet i afdelingerne ikke 
medførte risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning i forbin-
delse med arbejdet i henholdsvis NVS i Vej afdeling område 1 og CBA med p-kontrol.  
 
Begge afdelinger blev endvidere via et rådgivningspåbud påbudt at bruge en autoriseret råd-
givningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå med at efterkomme ovennævnte på-
bud samt at forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer.  
 
Direkte ordlyd af påbuddene i afdelingerne lød som følger:  
 

”Virksomheden påbydes at sikre, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psy-
kisk helbredsforringelse som følge af mobning i forbindelse med arbejdet i [afdelin-
gen]. 
 
[…] 
 
Virksomheden påbydes at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejds-
miljøområdet til at bistå sig med at efterkomme påbud om at sikre, at arbejdet ikke 
medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning i 
[afdelingen] samt med at forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer.” 

 
Påbuddet blev givet på baggrund af flere tilsynsbesøg samt samtaler med ledelsen og ansatte. 
Tilsynet havde til brug for afgørelsen modtaget forskelligt materiale, herunder trivselsmålin-
ger, kopi af Crecea handlingsplanen, se afsnit 6.3 nedenfor, og øvrige tiltag, herunder imple-
menteringen af det mobbeforebyggende værktøj ”Grib ind”.  
 
Arbejdstilsynet foretog kontrolbesøg hos kommunen den 10. januar 2018, hvor tilsynet kon-
staterede, at Aarhus Kommune havde efterkommet påbuddene, ligesom arbejdstilsynet ikke 
på besøget konstaterede nogen ny overtrædelse af arbejdsmiljølovningen. 
 

 Muusmann-rapport 

MUUSMANN udarbejdede i maj 2017 en rapport indeholdende en organisationsanalyse. 
Rapporten var afstedfødt af blandt andet det faktum, at NVS i en periode havde været ekspo-
neret i medierne, og at der sideløbende hermed var pågået en række undersøgelser af forskel-
lig karakter. 
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Rapporten er baseret på fire dataindsamlingsmetoder, bestående af gruppeinterviews, work-
shops, enkeltinterviews samt relevant skriftligt baggrundsmateriale fra NVS. Dataindsamlin-
gen er sket med inddragelse af både medarbejdere og ledere i NVS samt de væsentligste 
samarbejdspartnere og blev foretaget i tidsrummet 10.-31. marts 2017.  
 
Rapporten fra MUUSMANN har primært fokus på at tilvejebringe konkrete forslag til, hvor-
dan NVS kan udvikle sig på kort og længere sigt, hvorimod fokus ikke har været at anskue-
liggøre tidligere fejl, omgåelse af retningslinjer og/eller personspørgsmål. Rapporten er en 
organisationsanalyse af NVS og således ikke en vurdering af enkeltpersoner. 
 
I samråd med den nedsatte styregruppe, har konsulenter fra MUUSMANN udvalgt en række 
temaer, hvor særligt ”Trivsel og samarbejde” og ”Ledelse og styring” fremhæves. 
 
I relation til trivsel og samarbejde, anbefalede MUUSMAN, at der skulle fokuseres på mø-
destruktur og mødeledelse i NVS. Der skulle fokuseres på at genetablere og revitalisere kom-
munikationen i forhold til de grundlæggende værdier og adfærdskodeks i NVS. De grund-
læggende værdier burde blive indarbejdet som en nultolerance-mekanisme i den ledelses-
mæssige tilgang til opgaven.  
 
MUUSMANN anbefalede, at der skulle iværksættes en værdikampagne i NVS, hvor der 
kunne sættes ”en streg i sandet”, og at der derfra blev indført en nultolerance-ledelse i forhold 
til de grundlæggende værdier på arbejdspladsen NVS.  
 
Alle medarbejderne skulle have klar besked på, hvilken formand de refererede til, og for-
mændene skulle gennemføre ekstraordinære MUS-/medarbejdersamtaler, hvor værdierne og 
den forventede adfærd blev formidlet. Det skulle således gøres klart, at der var nultolerance i 
forhold til overholdelsen af de fælles værdier, og at der ville blive sanktioneret på baggrund 
heraf.  
 
Angående ledelse og styring, fremhævede MUUSMANN, at der var behov for at styrke team- 
og personaleledelsen. Det blev blandt andet anbefalet, at der skulle identificeres ”best-prac-
tice” i forhold til teammødernes form og indhold, hvorefter metoden skulle udbredes, så den 
blev praktiseret i alle teams.  
 
For så vidt angår Aarhus Kommunes implementering af anbefalingerne fra MUUSMANN, 
henvises i det hele til rapporten fra CRECEA, jf. nedenfor.  
 

 Crecea-redegørelser 

Aarhus Kommune har som opfølgning på og forbedring af arbejdsmiljøforholdene i Magi-
stratsafdelingen i Teknik og Miljø – og på baggrund af ovennævnte påbud fra Arbejdstilsynet 
– valgt at udpege autoriseret rådgiver Crecea A/S som arbejdsmiljørådgiver.  
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Selve processen og initiativerne, herunder kurser og coachingforløb, har været stort set iden-
tisk i de to afdelinger. Crecea iværksatte indledende arbejdsgruppemøder, infomøde, løbende 
sparringsmøder og opfølgningsmøder, mv. til formål at afklare styregruppens og konsulen-
ternes rolle og funktion i projektperioden samt at motivere deltagerne for at komme i mål 
med at efterkomme påbuddet fra Arbejdstilsynet. Forløbet blev iværksat i april 2017 og af-
sluttet i oktober 2017. 
 
Konsulenter fra Crecea har observeret og haft dialog med medarbejdere i afdelingen for at få 
en indsigt i hverdagens praksis.  
 
Derudover har der været afholdt kurser og coachingforløb for lederudvikling i praksis vedrø-
rende håndtering af svære samtaler med fokus på håndtering af udfordringer i relation til 
adfærd, der kan opleves som mobning samt træning af kompetencer i at afholde konstruktive 
dialoger om samarbejde og trivsel samt at afholde samtaler med medarbejdere i forhold til 
ændring af negativ adfærd.  
 
Der har endvidere været afholdt kursus i uddannelse af trivselsagenter for at styrke arbejds-
miljørepræsentanter og tillidsrepræsentanters rolle som ambassadører for en god tone.  
 
Med det formål at ændre den lokale omgangstone og at sikre samarbejde i hverdagen, har 
Crecea afholdt sparringsforløb med arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og le-
dere, mens HR har været med som observatører.  
 
Efter afholdelse af effektevaluering, analysering af data, herunder sygefraværsdata, afhol-
delse af arbejdsgruppe- og styregruppemøder, afsluttedes projektperioden i oktober 2017.  
 
Crecea har vurderet, at påbuddet var efterkommet ved en række indsatser på flere organisa-
toriske niveauer, herunder med opbakning og prioritering fra øverste ledelse, udvikling af 
kulturen, opfølgning på sygefravær og trivselsmålinger og inddragelse af arbejdsmiljøorga-
nisationen. Derudover har Aarhus Kommune arbejdet på den fortsatte forebyggelse af mob-
ning, herunder på ledernes rolle og værdier samt forståelse af psykologien bag medarbejderes 
og egen adfærd.  
 
Centralt for hele indsatsen blev det både kommunikeret – men også demonstreret – at nulto-
lerance var et grundlæggende princip i Center for Byens Anvendelses arbejde med at håndtere 
og forebygge mobning. 
 
I Center for Byens Anvendelse blev der konstateret nedgang i forekomst af mobning og for-
bedring af andre væsentlige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø, tilkendegivelse af en positiv 
udvikling af kulturen samt organisatorisk, ledelsesmæssig og personalemæssig evne og vilje 
til fortsat at arbejde med forebyggende tiltag.  
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I Natur og Vej Service blev der konstateret håndtering af de enkelte tilfælde af krænkende 
handlinger, nedgang i forekomst af mobning samt organisatorisk, ledelsesmæssig og perso-
nalemæssig evne og vilje til fortsat at arbejde med forebyggende tiltag. 
 
Med Creceas redegørelse bekræftede Crecea i oktober 2017, at rådgivningspåbuddene i begge 
afdelinger var efterkommet efter arbejdsmiljølovens bestemmelser.  
 
Crecea deltog ved årsmøde for arbejdsmiljøorganisationen i MTM i november 2017 med to 
konsulenter, hvor der blev holdt oplæg og gennemført cases om ansvar og roller i arbejdsmil-
jøgruppen i forbindelse med forebyggelse og håndtering af konflikter og mobning samt øn-
sket om fælles læring i MTM. 
 
I forlængelse af redegørelserne har Center for Byens Anvendelse endvidere indgået aftale 
med Crecea om feedbacktræning for cityassistenterne, som er et workshop-forløb, som for-
løber fra januar til marts måned 2018.  
 

 Registrering af mobbesager 

Aarhus Kommune har udarbejdet et skema til anonym registrering af psykiske hændelser, 
som blev godkendt af Natur og Vej Service MED-udvalg i september 2017.  
 

 Whistleblowerordning 

I januar 2018 vedtog Aarhus Byråd en whistleblowerordning, der giver medarbejdere mulig-
hed for at indrapportere ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder. Ordningen skal give 
udvidet mulighed for at få alvorlige forhold frem i lyset og samtidig beskytte medarbejderne.  
 
Ordningen skal fungere som et supplement til den interne dialog og åbenhed og sikre, at med-
arbejderne har et sted at gå hen, hvis de ikke har tillid til de normale kanaler. Samtidig kan 
ordningen beskytte de ansatte, der indgiver oplysninger. 
 
7. ANBEFALINGER 

Som led i vores opdrag og på baggrund af vores vurderinger vil vi nedenfor gennemgå de 
generelle anbefalinger, som vores undersøgelse har givet anledning til. Vores anbefalinger 
skal læses i sammenhæng med, at de 22 klagere med en enkelt undtagelse alle var ansat i 
Teknik og Miljø. 
 

 Kategorien vanskelige personalesager 
 

 Konstateret problematik 

De af KL indgåede aftaler og vejledninger danner grundlag for kommunens indgåelse af fra-
trædelsesaftaler. Flere af klagerne i denne undersøgelse har indgået fratrædelsesaftaler, men 
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har alligevel valgt at klage over deres ”sanktion” og processen op til indgåelsen af fratrædel-
sesaftalen. 
 
Som redegjort for i det juridiske afsnit om fratrædelsesaftaler har KL udarbejdet en vejledning 
indeholdende blandt andet en nærmere afgrænsning af, hvad der skal forstås ved en vanskelig 
personalesag. Overordnet set beror vurderingen på kommunens skøn over karakteren af sa-
gen, sagens omstændigheder og en risikoafvejning i forhold til et forventet udfald ved en 
retssag. Det fremgår eksplicit af vejledningen, at der ikke må indgås fratrædelsesaftaler be-
grundet i en vanskelig personalesag, hvis medarbejderen selv ønsker at opsige sin stilling.  
 
Vi har konstateret, at der blandt de undersøgte er indgået et forholdsvis stort antal fratrædel-
sesaftaler. Personalesagerne viser, at seks ud af de 21 klagere har indgået en fratrædelsesaf-
tale, og at én yderligere medarbejder har fået tilbudt en fratrædelsesaftale, som vedkommende 
dog afslog at indgå. 
 
Uanset, at vi har forstået, at kategorien ”vanskelig personalesag” er meget rummelig, er det 
vores vurdering, at enkelte af aftalerne blev indgået, selvom de ikke nødvendigvis var omfat-
tet af kategorien. 
 
Vi har således konstateret et tilfælde, hvor HR-afdelingen foreslog ledelsen at indgå en fra-
trædelsesaftale, selvom en igansat handleplan ikke var tilendebragt, og den interne proces 
ikke i øvrigt kunne danne grundlag for en saglig afskedigelse, hvilket da også betød, at med-
arbejderen følte sig presset til at indgå en fratrædelsesaftale.  
 
I tråd hermed har vi i et andet tilfælde konstateret, at en sag blev kategoriseret som vanskelig, 
hvor ledelsen ikke havde overholdt de vedtagne politikker, herunder særligt sygefraværspo-
litikken, og hvor den konkrete sag dermed udviklede sig til at blive vanskelig som følge af 
kommunens forhold. 
 
Efter vores opfattelse synes fortolkningen af kategorien ”vanskelige personalesager” således 
i nogle tilfælde at være blevet trukket for langt. 
 

 Anbefaling 

Vi anbefaler, at Teknik og Miljø udarbejder en intern vejledning vedrørende de såkaldt van-
skelige personalesager. 
 
Der kan således med fordel opstilles vejledende forhold, som lederen og HR-medarbejderen 
skal gennemgå inden indgåelsen af fratrædelsesaftalen. Man kunne også overveje en intern 
praksis, hvorefter der skulle udarbejdes et kortere notat til personalesagen, hvor lederen og/el-
ler HR-medarbejderen opregner de væsentligste momenter, som medførte, at der var tale om 
en vanskelig personalesag.  
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Vi foreslår i givet fald, at notatet indeholder en beskrivelse af de momenter, som er opregnet 
i KL’s vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i van-
skelige afskedigelsessager i form af: 
 

• Skøn over karakteren af den pågældende sag: En kort redegørelse for kompleksiteten 
af sagen, herunder om perioden har været særligt lang og kompliceret mv. 
 

• Sagens omstændigheder: En kort redegørelse for det faktiske forløb, afskedigelses-
processen mv. 
 

• En risikoafvejning i forhold til procesrisiko: En kort redegørelse for, om sagen vil 
kunne vindes i et afskedigelsesnævn eller ved domstolene og i modsat fald, hvilken 
økonomisk godtgørelse, der vurderes at skulle ydes. 
 

Ved at udarbejde notater på personalesagerne inden indgåelsen af fratrædelsesaftalen sikres 
på bedst mulig måde, at skønnet foretages velovervejet, og at alle forhold er beskrevet. Dette 
vil formentlig også stille Teknik og Miljø bedre i eventuelle tilfælde af efterfølgende klager.  
 

 Formulering af fratrædelsesaftaler og endelighedsklausuler 
 

 Konstateret problematik 

Teknik og Miljø har som tidligere nævnt indgået fratrædelsesaftaler med seks ud af 21 klagere 
omfattet af denne undersøgelse. I alle førnævnte seks fratrædelsesaftaler er indsat en endelig-
hedsklausul, som har til formål at sikre, at fratrædelsesaftalen i alle henseender gør endeligt 
op med parternes mellemværende.  
 
Endelighedsklausulen i de seks konkrete sager har en af følgende ordlyd:  
 

”Parterne er enige om, at ovennævnte fratrædelsesvilkår er til fuld og endelig afgø-
relse af et hvert spørgsmål parterne imellem. Parterne er ligeledes enige om, at samt-
lige regler af ansættelsesretlig, forvaltningsretlig eller anden retlig karakter er over-
holdt.” 

 
Særligt for tjenestemandsansatte er indsat følgende formulering:  
 

”Parterne er enige om, at ovennævnte fratrædelsesvilkår er til fuld og endelig afgø-
relse af et hvert spørgsmål parterne imellem. Parterne er ligeledes enige om, at samt-
lige regler af ansættelsesretlig, forvaltningsretlig, tjenestemandsretlig eller anden 
retlig karakter er overholdt.” 

 
For at sikre, at endelighedsklausulen rent faktisk gør endeligt op med ethvert mellemværende 
mellem parterne, er det vigtigt, at den er formuleret klart og utvetydigt. 
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Såfremt der indgås en fratrædelsesaftale, hvor medarbejderen kan have berettigede krav i 
henhold til ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, kan det med fordel endvidere 
fremgå klart af endelighedsklausulen, at der er gjort op med disse eventuelle krav ved indgå-
elsen af fratrædelsesaftalen. Dette krav om klarhed ligger i forlængelse af ligebehandlingslo-
vens § 12 og forskelsbehandlingslovens § 5b, hvoraf fremgår, at lovens bestemmelser ikke 
kan fraviges til ugunst for lønmodtageren. 
 
Konkret har vi vurderet, at én klager har krav på en godtgørelse som følge af aldersdiskrimi-
nation til trods for, at vedkommende klager indgik en fratrædelsesaftale indeholdende en en-
delighedsklausul. Netop fordi ordlyden af endelighedsklausulen ikke tog stilling til krav efter 
forskelsbehandlingsloven, og spørgsmålet i øvrigt ikke var blevet vendt under processen, har 
vi vurderet, at klageren ikke ville være afskåret fra at rejse et efterfølgende krav herom. Fra-
trædelsesaftalen indeholdt i øvrigt ikke en rimelig og afbalanceret løsning på parternes mod-
stående interesser i forhold til diskriminationen.  
 
Udover ordlyden af endelighedsklausulen skal selve processen for indgåelsen af fratrædel-
sesaftalen også være betryggende for medarbejderen. Praksis viser således, at gyldigheden 
beror på, om arbejdsgiveren har optrådt som en loyal aftalepart, og om medarbejderen har 
fået forelagt muligheden for at være bistået af sin faglige organisation eller andre professio-
nelle.  
 
Vi har konstateret, at alle medarbejdere har været bistået af deres faglige organisation, som 
har medunderskrevet på fratrædelsesaftalen.  
 

 Anbefaling 

For at sikre, at alle fratrædelsesaftaler er gyldige, og at endelighedsklausulen rent faktisk er 
fyldestgørende, anbefaler vi, at de nugældende paradigmer i Teknik og Miljø gennemgås, 
ligesom det kan overvejes at udarbejde en standardiseret tjekliste til understøttelse af, at alle 
relevante forhold er blevet overvejet og drøftet i den konkrete sag. 
 
Herudover bør det (gen)overvejes at eksemplificere visse yderligere krav i endelighedsklau-
sulen, herunder i hvert fald krav i henhold til forskels- og ligebehandlingsloven, når dette i 
det konkrete tilfælde er relevant og har været undergivet reelle drøftelser under processen. 
 

 Håndtering af personaleretlige dokumenter 
 

 Konstateret problematik 

Ved vores gennemgang af personalesagerne for de 22 klagere har vi konstateret, at persona-
lemapperne i en række tilfælde ikke har været fyldestgørende.  
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Således har vi konstateret, at dokumenter vedrørende medarbejdernes ansættelsesforhold ikke 
er blevet arkiveret. Eksempelvis er vi blevet bekendt med bl.a. korrespondancer, vurderinger 
m.m., der ikke er blevet arkiveret på personalesagerne, selvom de efter vores vurdering burde 
have været arkiveret. Som yderligere eksempler kan vi pege på, at én medarbejders persona-
lesag ikke indeholdt dokumentation af forlængelser af den pågældendes tidsbegrænsede af-
tale, ligesom vi har konstateret ét eksempel på, at der er blevet rettet i tidligere arkiverede 
dokumenter.  
 
Den ufuldstændige arkivering af relevante personaleretlige dokumenter bevirker, at persona-
lemapperne ikke har kunnet give et retvisende billede af medarbejdernes samlede ansættel-
sesforløb i kommunen.  
 
Det ligger uden for vores undersøgelse at vurdere baggrunden for den manglende arkivering 
af personaleretlige dokumenter, og vi har således heller ikke et tilstrækkeligt grundlag for at 
vurdere, om de konstaterede mangler i personalesagerne for de 22 klagere er udtryk for et 
generelt forhold, eller om det adskiller sig væsentligt fra personaleadministrationen i andre 
dele af kommunen. 
 

 Anbefaling 

Med henblik på at sikre, at Teknik og Miljø for hver medarbejder har en relevant og fyldest-
gørende dokumentation for ansættelsesforløbet, anbefaler vi, at det overvejes at få optimeret 
det tværgående dokumentstyringssystem til sikring af en ensartet dokumenthåndtering. 
 
I tilknytning hertil skal der i de relevante dele af organisationen skabes den fornødne indsigt 
i og forståelse for arkiveringsprocessen.  
 

 Dokumentation af begrundelser for forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 
 

 Konstateret problematik 

Et antal af de 22 klagere har været ansat i tidsbegrænsede stillinger, der er blevet forlænget.  
 
Vi har for de pågældende konstateret, at begrundelsen for forlængelserne ikke med ønskelig 
klarhed er fremgået af den ansættelsesretlige dokumentation. Således har det ikke af ansæt-
telseskontrakterne fremgået, hvorfor medarbejderne oprindeligt blev ansat i tidsbegrænsede 
stillinger, eller hvorfor stillingerne er blevet forlænget.  
 

 Anbefaling 

Som beskrevet i afsnittet om retsregler forudsætter forlængelse af en tidsbegrænset ansæt-
telse, at der foreligger objektive (saglige) omstændigheder. På den baggrund finder vi det 
hensigtsmæssigt, at det ved forlængelse af en tidsbegrænset ansættelse dokumenteres, hvilke 
hensyn der begrunder forlængelsen. 
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Vi anbefaler derfor, at Teknik og Miljø sikrer, at der indføres en procedure, hvorefter det i 
det enkelte tilbud om forlængelse af en tidsbegrænset ansættelse udtrykkeligt anføres, hvilken 
begrundelse der ligger til grund for forlængelsen.  
 

 Uoverensstemmende fortolkning af omplaceringspolitikken 
 

 Konstateret problematik 

Nogle af klagernes personalesager har blandt andet omhandlet rækkevidden af omplacerings-
politikken i forhold til overtallige medarbejdere eller medarbejdere, der opsiges som følge af 
kommunens forhold eller i forbindelse med besparelsesrunder. Der henvises for en samlet 
gennemgang af omplaceringspolitikken til det juridiske afsnit ovenfor. 
 
For en klarlæggelse af lederes og HR-medarbejdernes rolle i forbindelse med omplacering 
fremhæves uddrag af nugældende retningslinje for Aarhus Kommune – ”Retningslinje for 
omplacering af overtallige medarbejdere i Aarhus Kommune som følge af kommunens for-
hold”: 
 

”4. Lederen skal: 
I forbindelse med omstillingsprocesser har lederen en vigtig opgave i forhold til de 
medarbejdere, som berøres. Lederen har, tilsvarende den udpegede medarbejder jf. 
afsnit 5, en forpligtelse til at arbejde aktivt og konstruktivt med omplacering af med-
arbejderen.  
 

 […] 
 
6. Ophør af ansættelsesforhold: 
Der kan ske opsigelse af en overtallig medarbejder, hvor det ikke er muligt at ompla-
cere til en anden stilling. Afskedigelse vil altid ske ud fra en konkret vurdering.  
 
Medarbejdere, der bliver overtallige som følge af omstillinger, har fra udpegnings-
tidspunktet og i hørings- samt opsigelsesperioden ret til at komme til en vurderings-
/ansættelsessamtale og har fortrinsadgang til ledige stillinger, såfremt der er et 
match mellem stillingsprofilen og medarbejderens faglige og personlige kvalifikatio-
ner.” 

 
Interviewafholdelse af relevante medarbejdere fra den personalejuridiske afdeling har imid-
lertid givet indtryk af, at der ikke foretages en entydig fortolkning af omplaceringspolitikken. 
 
Særligt for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt kommunen er forpligtet til aktivt og på 
eget initiativ at forsøge omplacering indtil fratræden, eller om forpligtelsen kun gælder i for-
hold til indkaldelse til samtale til egnede stillinger, er der ikke overensstemmelse mellem de 
forskellige HR-medarbejderes udtalelser.  
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HR-medarbejder Y har forklaret, at det ikke er HR-afdelingens eller ledelsens opgave at un-
dersøge hvilke mulige stillinger, der kunne være relevante for de pågældende medarbejdere. 
Medarbejderen er således selv forpligtet til at søge en konkret stilling, hvorefter kommunen 
herefter kun skal sikre en samtale for vedkommende. Kommunens forpligtelse ligger således 
kun i at lade en medarbejder, der har søgt en stilling, komme til samtale. Y forklarede endvi-
dere, at kommunens forpligtelse til at sikre en samtale ikke gælder for medarbejdere, der er 
blevet fritstillet.  
 
Y har forklaret, at hun har fortolket omplaceringspolitikken således, at når medarbejderen har 
søgt en stilling, har vedkommende krav på at få hjælp til at komme til samtale.  
 
Det fremgår ikke af retningslinjerne, at forpligtelsen til at lade en medarbejder komme til 
samtale bortfalder ved en fritstilling. 
 
HR-medarbejder X har forklaret, at kommunen er forpligtet til at omplacere en overtallig 
medarbejder i en opslået stilling indtil fratrædelsen. Vedkommende har fremhævet, at en 
overtallig medarbejder skal gøres opmærksom på og opfordres til at søge en stilling, ligesom 
medarbejderen har krav på at komme til samtale.  
 
Udover HR-medarbejdernes forskellige fortolkning af retningslinjerne understøtter en udle-
veret tidligere vejledning om genplacering i opsigelsesperioden, at det tilsyneladende er ble-
vet lagt til grund, at der eksisterer en juridisk forpligtelse til at omplacere afskedigede med-
arbejdere i opsigelsesperioden. Det ligger imidlertid fast i højesteretspraksis, at omplace-
ringsforpligtelsen ikke kan udstrækkes længere end til opsigelsestidspunktet, jf. vores gen-
nemgang af det juridiske grundlag ovenfor. 
 
Sammenfattende kan det konstateres, at der ikke synes at være klarhed over rækkevidden og 
forståelsen af kommunens omplaceringspolitik, og at kommunen i forhold til omplacering i 
opsigelsesperioden har pålagt sig selv en yderligere forpligtelse. 
 

 Anbefaling 

For at sikre ensartethed i behandlingen af overtallige medarbejdere eller medarbejdere, der 
opsiges i forbindelse med besparelsesrunder, anbefaler vi, at der udarbejdes en ny vejledning 
på baggrund af nugældende ”Retningslinje for omplacering af overtallige medarbejdere i Aar-
hus Kommune som følge af kommunens forhold”.  
 
Det bør sikres, at HR-medarbejdere ikke pålægger kommunen en videregående forpligtelse 
til at omplacere medarbejderen, hvilket en ny vejledning i kombination med konkret opfølg-
ning kan medvirke til at sikre. Samtidig bør udstrækningen af omplaceringsforpligtelsen i 
opsigelsesperioden genovervejes. 
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