
indhold krævede en fuldtidsansat og 
ikke to på deltid. 

Medarbejderen anlagde herefter 
sag mod kommunen, da hun 
mente, at opsigelsen var sket i strid 
med forskels behandlingslovens 
forbud mod forskels behandling på 
grund af handicap.

ER REFLEKSDYSTROFI ET 
HANDICAP?
Det ene af sagens spørgsmål 
var, om medarbejderens lidelse 
reelt udgjorde et handicap, som 
er omfattet af 
forskelsbehandlingsloven. 

Både Sø- og Handelsretten og 
Højesteret henviste til den 
såkaldte Ring og Werge-sag, 
hvor EU-Dom stolen 
definerede 
handicapbegrebet, som “en 
tilstand, der er forårsaget af 
en lægeligt diagnosticeret 
helbredelig eller 
uhelbredelig sygdom, når 
sygdommen medfører en 
begrænsning som følge af 
bl.a. fysiske, mentale eller 
psykiske skader, som i 
samspil med forskellige 
barrierer kan hindre den 
berørte person i fuldt og 
effektivt at deltage i 

arbejds livet på lige fod med 
andre arbejdstagere, og denne 
begrænsning er af lang varighed.” 

Parterne var enige om, at der var tale 
om en lægelig diagnosticeret lidelse, 
der forhindrede medarbejderen i at 
deltage i arbejdslivet på lige fod med 
andre. Ikast-Brande Kommune havde 
dog gjort gældende, at 
medarbejderens lidelse ikke kunne 
anses for at være af lang varighed.
    
I vurderingen heraf blev der særligt lagt 
vægt på lidelsens foreløbige varighed 
og på, at der ikke var udsigt til, at 
medarbejderen snart ville komme til at 
arbejde fuld tid, idet prognoserne på 
opsigelsestidspunktet var usikre. 

Sø- og Handelsretten og Højesteret 
fandt derfor, at medarbejderens lidelse 
udgjorde et handicap på tidspunktet 
for opsigelsen.

OMFANGET AF KOMMUNENS PLIGT 
TIL AT TILPASSE ARBEJDET TIL 
MEDARBEJDERENS SÆRLIGE BEHOV
Det andet af sagens spørgsmål var, 
hvad Ikast-Brande Kommune burde 
have foretaget af tilpasninger for at 
imødekomme medarbejderens behov. 
Her var Sø- og Handelsretten og 

Højesteret ikke enige. 

Det følger af forskelsbehandlingslovens 
§ 2 a, at en arbejdsgiver skal træffe de 
foranstaltninger, der er hensigtsmæssige 
i betragtning af de konkrete behov for 
at give en person med handicap 
adgang til at udøve beskæftigelse, 
medmindre arbejdsgiveren derved 
pålægges en uforholdsmæssig stor 
byrde, som ikke i tilstrækkeligt omfang 
lettes gennem offentlige foranstaltninger.
 
Sø- og Handelsretten fandt, at en 
deltidsansættelse af medarbejderen på 
20 timer om ugen var en hensigtsmæssig 
foranstaltning. Retten fandt ikke, at 
Ikast-Brande Kommune havde foretaget 
en konkret gennemgang af plan-
afdelingens opgaver og medarbejderens 
mulighed for at varetage disse på en 
deltidsstilling, ligesom kommunen ikke 
havde forsøgt at besætte en supplerende 
deltidsstilling, men alene generelt besluttet, 
at dette ikke var en mulighed. På den 
baggrund fandt Sø- og Handels retten, 
at kommunen ikke havde bevist, at det 
ville være en uforholdsmæssig stor 
byrde for kommunen at tilbyde 
medarbejderen en deltidsstilling på 20 
timer om ugen. Medarbejderen blev 
herefter tilkendt en godtgørelse 
svarende til seks måneders løn.
 
Højesteret lagde modsat Sø- og 
Handelsretten afgørende vægt på, at 
de yderligere to byplanlæggere i teamet 
i perioden for medarbejderens deltids-
sygemelding havde været underlagt et 
urimeligt stort arbejdspres. 

Efter kommunens forklaring lagde 
Højesteret endvidere til grund, at to 
deltidsmedarbejdere på henholdsvis 20 
og 17 timer ugentligt ikke ville kunne 
have løst samme opgaver lige så 
effektivt som en fuldtidsmedarbejder. 
Det lå desuden uden for kommunens 
tilpasningsforpligtelse at opnormere 
bemandingen ved at ansætte en 
yderligere fuldtidsansat medarbejder i 
teamet. 

Højesteret fandt på denne baggrund, at 
kommunens vurdering af, at det ikke 
var muligt at tilbyde medarbejderen en 
deltidsstilling på 20 timer ugentligt var 
saglig, og kommunen blev frifundet for 
overtrædelse af forskelsbehandlings-
loven. 

HVAD BETYDER HØJESTERETS DOM 
FOR KOMMUNERNE?
Det er særligt Højesterets præmisser 
vedrørende Ikast-Brande Kommunes 
tilpasningsforpligtelse over for 
medarbejderen, som er interessante. 
  
Højesterets afgørelse viser nemlig, at 

der skal foretages en yderst konkret 
vurdering af de driftsmæssige forhold 
på den enkelte arbejdsplads og i den 
enkelte afdeling, når omfanget af 
tilpasningsforpligtelsen skal fastlægges. 

Under sagen blev der afgivet vidne-
forklaring fra medarbejdere fra plan-
afdelinger i andre kommuner, som 
beskrev, hvorledes deres afdeling var 
opbygget. Planchef i Holstebro Kommune, 
som efterfølgende har ansat den 
handicappede medarbejder på deltid, 
afgav vidneforklaring om, hvorledes 
planafdelingen i Holstebro er sammensat, 
og hvordan det har været muligt i 
denne afdeling at integrere den 
handicappede medarbejder i en deltids-
stilling, uden at det har medført 
forringelse af servicekvalitet mv. 

Højesteret tillægger det dog ikke vægt, 
at det i Holstebro Kommune var muligt 
at ansætte den handicappede 
medarbejder på deltid. Dommen viser 
således, at det er de konkrete forhold 
på den enkelte arbejdsplads, som er 
afgørende for vurderingen af arbejds-
giverens tilpasningsforpligtelse – og 
ikke om andre arbejdsgivere konkret 
ville kunne imødekomme den 
pågældende medarbejders behov. 

Det var således tilstrækkeligt for Ikast-
Brande Kommune at godtgøre, at det 
ville medføre lavere effektivitet og 
serviceniveau, hvis fuldtidsstillingen 
skulle opdeles i to deltidsstillinger, og 
Højesteret fastslog endvidere, at 
kommunen ikke som arbejdsgiver er 
forpligtet til at opnormere bemandingen 
med en ekstra fuldtidsansat for at 
bevare en handicappet medarbejder i 
ansættelse n

Den 14. april 2016 gav Højesteret IkastBrande Kommune medhold i, at kommunen 
ikke havde pligt til at tilbyde en medarbejder med en kronisk smertelidelse en 
deltidsstilling, blandet andet under hensyn til de særlige driftsmæssige forhold i 
den pågældende planafdeling. 

ARBEJDSSKADE FØRTE TIL KRONISK 
SMERTELIDELSE
Sagen angik en byplanlægger, som 1. 
april 2009 blev ansat ved Ikast-Brande 
Kommune. Efter kort tids ansættelse 
var medarbejderen involveret i en 
arbejdsrelateret trafikulykke, og hun fik 
som følge heraf nogle måneder senere 
stillet diagnosen “komplekst regional 
smertesyndrom”, også kaldet refleks-
dystrofi.

Lidelsen er en kronisk smertetilstand i 
et afgrænset område, som ofte opstår 
efter en skade. Den kroniske smerte-
tilstand kan ikke umiddelbart kureres, 
men ofte kommer skadelidte sig helt 
eller delvist i løbet af en årrække.

MEDARBEJDEREN BLEV OPSAGT
Kommunen valgte at opsige 
medarbejderen på et tidspunkt, hvor 
hun havde været delvist sygemeldt i 1 
år og 3 måneder. Lægernes prognose 

var stadig, at lidelsens varighed var 
usikker, men at der kunne ske en 
forbedring af tilstanden i op til to år 
efter ulykken. Forbedring kunne også 
indtræde senere eller slet ikke. 
 
Inden opsigelsen af medarbejderen i 
november 2010 blev det drøftet, om 
det ville være muligt at overføre 
medarbejderen til en deltidsstilling på 
20 timer om ugen. Kommunen fandt 
dog ikke, at dette var muligt, da 
arbejdspresset på de resterende 
byplanlæggere ville blive for stort, og 
det blev ikke vurderet realistisk at 
ansætte en anden byplanlægger til at 
arbejde 17 timer om ugen, da stillingens 
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