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RETTEN I RANDERS

Udskrift af dombogen

DOM

Afsagt den 11. juli 2016 i sag nr. BS 5-1377/2015:

HK Danmark som mandatar for           A          
Jens Baggesens Vej 3
8920  Randers NV
mod
Randers Kommune
Odinsgade 14
8900  Randers C

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er anlagt den 30. oktober 2015, har sagsøgeren, HK 
Danmark som mandatar for           A          , nedlagt påstand om, at sag-søgte, 
Randers Kommune til           A          , skal betale 458.607,84 kr., subsidiært 
370.968,53 kr., mere subsidiært 271.737 kr. og mest subsidiært et mindre 
beløb fastsat efter rettens skøn, alt med procesrente fra den 30. okto-ber 
2015.

Randers Kommune har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagen drejer sig om, hvorvidt Randers Kommune har handlet ansvarspådra-
gende over for           A           ved ikke at have iværksat rettidig ar-
bejdsprøvning, og om der som følge heraf skal tilkendes           A           
erstatning. Sagen vedrører ikke prøvelse af Beskæftigelsesnævnets afgørelse 
af 11. oktober 2012 og derfor ikke prøvelse af, om sygedagpengeforlængel-
sen var berettiget eller ej.

Ved opgørelsen af           A's            principale påstand er der taget ud-
gangspunkt i et scenarie, hvor           A           efter udløbet af de 39 uger, som 
hendes dagpenge blev forlænget med, var blevet ansat i flexjob.

Den principale påstand fremkommer herefter således:

Gennemsnitlig månedsløn
(36.930,97 kr./4 måneder)      9.232,74 kr
Pension (1.842,76 kr./4 måneder)    460,69 kr.
I alt pr. måned      9.693,43 kr.

Gennemsnitligt tilskud jan.-april 2016
(48.666,74 kr./4 måneder)   12.166,69 kr.
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Månedsløn i flexjob inkl. tilskud
(19.693,43 kr. + 12.166,69 kr.)   21.860,12 kr.

Krav i perioden 1. maj 2013 - 9. okt. 2014
(21.860,12 x 17 måneder og 9 dage) 370.968,53 kr.

Forventet indkomst i perioden
9. okt. 2014 - 31. december 2015
(21.860,12 kr. x 14 måneder og 22 dage) 321.555,31 kr.

Faktisk indkomst:
Ledighedsydelse 2014   42.564,00 kr.
Ledighedsydelse 2015 191.352,00 kr.
I alt 233,916,00 kr.

Krav efter visitation til flexjob:
(321.555,31 kr. - 233.916,00 kr.)  87.639,31 kr.

Krav i perioden 1. maj 2013 - 31. dec. 2015
(370.968,53 kr. + 87.639,31 kr.) 458.607,84 kr.

Ved opgørelsen af           A's            subsidiære påstand er der taget ud-
gangspunkt i, at           A           senest i forbindelse med sygedagpenge-ophør 
den 1. maj 2013 var visiteret til flexjob, men havde gået ledig i en peri-ode 
svarende til længden af den periode, der er gået fra visitationen i oktober 
2014, til hun blev ansat den 1. januar 2016, dvs. 14 måneder og 22 dage.

Forsinkelsesperioden udgør den resterende periode efter udløbet af perioden 
på 14 måneder og 22 dage og frem til den 31. december 2015, dvs. 17. må-
neder og 9 dage.

Den subsidiære påstand fremkommer herefter således:

Krav i forsinkelsesperioden
(21.860,12 kr. x 17 måneder og 9 dage) 370.968,53 kr.

Ved opgørelsen af           A's            mere subsidiære påstand er der taget 
udgangspunkt i højeste ledighedsydelse.

Den mere subsidiære påstand fremkommer herefter således:

Højeste ledighedsydelse i 2013
(8 måneder x 15.448 kr.) 123.584,00 kr.
højeste ledighedsydelse i 2014
(9 måneder og 9 dage x 15.708 kr.) 148.153,00 kr.
I alt 271.737,00 kr.
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Der er enighed om den størrelsesmæssige opgørelse af påstandene.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retspleje-
lovens § 218 a, stk. 2.

Forklaringer

        A           har forklaret, at hun er født i 1959, og at hun i 2009 blev 
uddannet sundhedsservicesekretær. Gennem tiden har hun haft skiftende 
tilknytning til arbejdsmarkedet. Hun har slidgigt i nakken, lænden og ryggen, 
og en fejloperation har medført, at hun også har slidgigt i foden. Herud-over 
har hun haft en blodprop i lysken, ligesom hun lider af svimmelhed. Svimmel-
heden blev forværret i 2011, og hun blev sygemeldt af sin egen læge og mod-
tog sygedagpenge.

Midt i forløbet sagde en sagsbehandler til hende, at der muligvis skulle en 
afklaring i form af en arbejdsprøvning til.

Under en samtale med sagsbehandleren fik hun at vide, at kommunen mulig-
vis ville stoppe hendes sygedagpenge.

Hun har spurgt kommunen, om ikke hun skulle arbejdsprøves, men der kom 
en ny sagsbehandler, og der skete intet, før hun i 2013 ved et møde med 
sagsbehandleren om det videre forløb fik at vide, at hendes sygedagpenge var 
blevet forlænget.

Hendes praktikforløb kom i stand ved, at en jobkonsulent spurgte hende, 
hvor hun gerne ville i praktisk. Hun foreslog Borgerservice som praktiksted, 
og jobkonsulenten bad hende tage kontakt til Borgerservice. Det gjorde hun, 
og derved kom praktikken i gang. Praktikken viste, at hun højst kan arbejde 
15-18 timer om ugen med skånehensyn.

Efterfølgende var hun til et nyt møde vedrørende indstilling til flexjob.

Hun arbejder nu 15 timer om ugen som receptionist i Museum Ystjylland.

 B  har forklaret, at han er afdelingsleder i Randers Kommunes 
sygedagpengeafsnit. Han har ikke foretaget konkret sagsbehand-ling i 
A's            sag, men han har gennemgået sagen. I foråret 2012 vurderede 
A's            sagsbehandler, at           A           ikke var uarbejdsdygtig, men 
kunne arbejde med skånehensyn.

Kommunen har ikke en stor omgørelsesprocent i sager, der går i Beskæfti-
gelsesnævnet. Ca. 90 % af sagerne bliver stadfæstet.



Side 4/8

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D22

Det er normal sagsbehandlingsprocedure, at der indhentes en ny lægeerklæ-
ring, før der træffes afgørelse om eventuel forlængelse af sygedagpenge. 
Grunden til den lange sagsbehandlingstid fra modtagelsen af de lægelige op-
lysninger i januar 2013, til der i juni 2013 blev truffet afgørelse om forlængel-
se af sygedagpenge, var bl.a., at sagsbehandleren i den periode var "dryp-vis" 
syg. Hvis en sagsbehandler er langvarigt syg, vil borgeren få en anden 
sagsbehandler, men det er altid en afvejning mellem på den ene side, at der 
skal være kontinuitet, og på den anden side, at der skal ske fremdrift i sags-
behandlingen.

Efter juni 2013 har sagsbehandlingsforløbet været normalt. Den tidsmæssige 
ramme i sådanne sager er ca. 1 år.           A           fik bevilget flexjob i oktober 
2014 og blev ansat i flexjob i januar 2016. Dette tidsforløb er ikke u-normalt. 
Hvis borgeren på det tidspunkt, hvor flexjob bliver bevilget, er le-dig, kan der 
gå lang tid, inden vedkommende bliver ansat i et flexjob. Hvis borgeren har 
været i praktik på tidspunktet for bevilling af flexjob, kan det gå hurtigere 
med ansættelse i flexjob, hvis man kan bruge praktikstedet som flexjobsted.

Det er ikke usædvanligt, at der ikke laves et afklaringsforløb.

Kommunen bruger ikke udtrykket "uden forsørgelse", men derimod udtryk-
ket "uden ydelse". Hvis en borger ikke længere er berettiget til sygedagpen-
ge, er der mulighed for kontanthjælp, hvis ikke borgeren forsørges af sin for-
mue eller sin ægtefælles indtægt. Kontanthjælp er altid subsidiær.

Parternes synspunkter

HK Danmark som mandatar for           A           har i påstandsdo-kumentet 
anført:

"...
Det gøres derfor sammenfattende gældende,

at Randers Kommune var forpligtet til at afklare         A's          arbejdsevne 
inden udløbet af sygedagpengene den 30. april 2013,

at Randers Kommune har tilsidesat den forpligtelse, idet kommunen ikke i ti-
de har iværksat et afklarende praktikforløb forud for sygedagpengeophør den 
30. april 2013, og derfor ifalder ansvar ved først at tage initiativ hertil i sep-
tember 2013 og igangsætte praktikforløb den 2. januar 2014, jf. bilag 11, og

at såfremt afklaring/arbejdsprøvning havde været iværksat forud for sygedag-
pengeophøret den 30. april 2013, så ville         A         have haft et forsør-
gelsesgrundlag frem til bevillingen af fleksjob den 9. oktober 2014.

Herudover gøres det gældende, at tilsidesættelsen af denne pligt medførte, at
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        A         måtte gennemføre arbejdsprøvningsforløb uden noget offent-ligt 
forsørgelsesgrundlag, og at         A         ville have været afklaret til det 
støttede arbejdsmarked, hvis kommunen havde behandlet hendes sag ret-
mæssigt.

Som følge heraf gøres gældende, at         A         har lidt et økonomisk tab 
principalt svarende til lønnen plus tilskud i fleksjob i perioden efter sygedag-
pengeophør den 1. maj 2013 og frem til ansættelse i fleksjob den 1. januar 
2015, subsidiært svarende til løn i fleksjob i ”forsinkelsesperioden” på 17 må-
neder og 9 dag, hvor hun stod uden forsørgelsesgrundlag, og mere subsidiært 
svarende til ledighedsydelse frem til visitationen til fleksjob den 9. oktober 
2014 (bilag 15), som Randers Kommune skal erstatte.
..."

Randers Kommune har i påstandsdokumentet anført:

"...
Det gøres gældende, at Randers Kommunes sagsbehandling i perioden frem 
til den 21. januar 2013 har været fejlfri, og at Randers Kommune som følge 
heraf ikke kan holdes erstatningsansvarlig for denne periode.

...

I den efterfølgende periode fra modtagelsen af lægeerklæringen den 21. janu-
ar 2013 og til den 17. juni 2013 havde sagsbehandleren et løbende sygefra-
vær, og sagen blev som følge heraf kortvarigt forsinket. en optimal sagsbe-
handling havde således medført, at afgørelsen om at forlænge         A's          
dagpenge den 1. maj 2013 ville være truffet inden den 17. juni 2013. Det 
gøres imidlertid gældende, at Randers Kommune ikke ved denne forsin-kelse 
har pådraget sig en erstatningspligt.

...

For så vidt angår den efterfølgende periode fra den 17. juni 2013 og frem til 
tildelingen af fleksjobbet den 14. oktober 2014 gøres det gældende, at Ran-
ders Kommunes sagsbehandling ligeledes har været fejlfri. Randers Kommu-
ne sagsbehandlede således med den fornødne hurtighed, og fulgte tilmed al-
mindelig praksis på området. Randers Kommune vurderede, hvorvidt der var 
grundlag for forlængelse af sygedagpenge, indhentede en generel helbredsat-
test og startede en rehabiliteringsplan, der endte med tildelingen af et fleks-
job.

...

For det tilfælde, at retten mod forventning måtte komme frem til, at Randers 
Kommune har handlet erstatningspådragende, gøres det gældende, at         A         
bør tilkendes et langt lavere beløb.
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...
Det er         A        , der har bevisbyrden for, at         A         ville have fået 
tildelt et fleksjob før tid og         A         har på ingen måde dokumen-teret 
dette. Tværtimod understøtter det forhold, at         A         først den 1. januar 
2016 er kommet i flexjob det forhold, at et flexjob ikke er noget man blot 
tildeles på et par måneder, og at det således ikke har været afgøren-de, at 
sagsbehandlingen i en kort periode har været forsinket kortvarigt.

Det gøres gældende, at en sagsbehandling på en måned er helt sædvanlig, og 
at enkelte måneders yderligere sagsbehandlingstid ikke kan medføre et erstat-
ningsansvar. Det gøres derfor gældende, at         A's          krav i den erstat-
ningsansvarlige periode maksimalt kan udgøre ledighedsydelsen på DKK 
15.448,00 (3 måneders ledighedsydelse).
..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Beskæftigelsesnævnet traf den 11. oktober 2012 afgørelse om, at           A           
fortsat havde ret til sygedagpenge efter den 30. april 2012. Det fremgår af 
Beskæftigelsesnævnets afgørelse, at Randers Kommune ikke hav-de 
tilstrækkeligt grundlag for at træffe afgørelse om standsning af sygedag-
penge, bl.a. fordi Beskæftigelsesnævnet vurderede, at der var behov for en 
arbejdsprøvning. Spørgsmålet om arbejdsprøvning relaterer sig således til 
vurderingen af, om           A           fortsat havde ret til sygedagpenge eller ej.

I overensstemmelse med Beskæftigelsesnævnets afgørelse traf Randers Kom-
mune herefter den 13. november 2012 afgørelse om, at           A           havde 
ret til sygedagpenge i perioden fra den 30. april 2012 til udløbet af den 
generelle varighedsbegrænsning den 31. juli 2012. Randers Kommune har ik-
ke handlet ansvarspådragende ved en sagsbehandlingstid på ca. 1 måned,  in-
den afgørelsen om forlængelse af           A's            sygedagpenge blev truffet.

Randers Kommune var i medfør af retssikkerhedslovens § 7a, jf. § 3, stk. 1, 
forpligtet til så hurtigt som muligt at tage kontakt til           A           med 
henblik på at drøfte hendes beskæftigelsessituation, og i medfør af rets-
sikkerhedslovens § 10, der lovfæster officialmaksimen, forpligtet til at sikre 
tilstrækkelig oplysning af sagen. Det fremgår af Journalrapporten, at Randers 
Kommune den 14. november 2012, dvs. dagen efter at kommunen havde 
truffet afgørelse om forlængelse af sygedagpengene, holdt møde med           
A          , og at det på mødet blev aftalt, at der skulle indhentes en ge-neral 
helbredsattest fra           A's            egen læge. Det lægges efter be-visførelsen 
til grund, at det er i overensstemmelse med praksis på området at indhente en 
generel helbredsattest fra egen læge, og attesten blev modtaget i Randers 
Kommune den 21. januar 2013. Det fremgår af attesten, at der var 
"forværring af eksisterende rygproblematik". Randers Kommune har på den-
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ne baggrund heller ikke handlet ansvarspådragende ved at afvente modtagel-
sen af den generelle helbredsattest.

Den 17. juni 2013 traf Randers Kommune afgørelse om forlængelse af syge-
dagpengeperioden og den 14. oktober 2014 afgørelse om, at           A           
var berettiget til et flexjob. Den 1. januar 2016 blev              A                     
ansat i flexjob.

Randers Kommune har erkendt, at der i perioden 21. januar 2013 - 17. juni 
2013 som følge af sagsbehandlerens løbende sygefravær er sket en forsinkel-
se af sagen.            B            har forklaret, at hvis en sagsbehandler er 
langvarigt syg, vil borgeren altid få en anden sagsbehandler, men at det altid 
er en afvejning mellem på den ene side, at der skal være kontinuitet, og på 
den anden side, at der skal ske fremdrift i sagen. På baggrund heraf og efter 
bevisførelsen i øvrigt er der ikke grundlag for at fastslå, at Randers Kommu-
ne som følge af den nævnte afvejning, der bevirkede en vis forsinkelse i sags-
behandlingen, har handlet ansvarspådragende. Det bemærkes i den forbin-
delse desuden, at der fra bevillingen af flexjob den 14. oktober 2014 gik 14 ½ 
måned, inden           A           blev ansat i flexjob, og at           A           ikke har 
bevist, at hun kunne have fået et flexjob på et meget tidli-gere tidspunkt.

Da Randers Kommune således ikke har handlet ansvarspådragende over 
for           A          , tager retten Randers Kommunes frifindelsespåstand til 
følge.

Efter sagens udfald skal HK Danmark som mandatar for              A                     
betale sagsomkostninger til Randers Kommune med 35.000 kr. Beløbet, der 
indeholder moms, da Randers Kommune ikke er momsregistreret, angår ud-
gifter til advokatbidstand. Der er ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sa-
gens værdi, skriftsvekslingens omfang og hovedforhandlingens varighed.

Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Randers Kommune, frifindes.

Sagsøgeren, HK Danmark som mandatar for           A          , skal inden 14 
dage betale sagsomkostninger med 35.000 kr. til Randers Kommune.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8a.

Anne-Vibeke Dolleris
/rkr

Udskriftens rigtighed bekræftes.
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Retten i Randers, den 11. juli 2016.

Cecilie Hahne, retsassistent




