
 

KANDIDATAFHANDLING – 
MASTER THESIS 

Diskrimination af handicappede på arbejdsmarkedet 
 

Discrimination of disabled people on the labor market  

 
 
 

 
Copenhagen Business School  

2018 
 
 
Forfatter:       Vejledere: 
Serap Yilmaz      Susanne Borch 
Cpr.nr:       Niels Ploug 
Cand.merc.(jur.)      
 
 
 
Antal anslag: 169.818 
Antal sider: 82  
Dato for aflevering: 15.01.2018 
 
 



Side 2 af 81 
 

Abstract 
In Denmark, the Discrimination Act contains a prohibition of discrimination against disabled people 

on the labor market. The Act is an implementation of the EU Employment Directive 2000/78. The 

aim of the Directive is to combat discrimination in employment and occupation on the grounds of 

religion or belief, disability, age or sexual orientation. The directive also contains a requirement for 

adapting the workplace to a disabled person to promote access to employment and education. The 

adaptation obligation does not apply if it represents a disproportionate burden for the employer. 

If the employee has had an aggregate of 120 paid sickness days during a continuous period of 

twelve months, the employee may be dismissed with one month’s notice to expire on the last day of 

any month, provided such notice is given immediately upon expiry of the 120 sickness days and 

whilst the employee is sick, cf. section 5(2) of the Danish Salaried Employees Act 

(Funnktionærloven). Before an employee can be terminate pursuant to this provision, there are a 

number of conditions that the company must pay attention to, so that termination takes place within 

the Employers' Act and the Discrimination Act. 

  

This thesis examines discrimination against disabled people on the labor market, since the area from 

a legal perspective has raised doubts as, how the rules should be understand in practice. 

The concept of disability is a dynamic concept and is in practice recognized as being a very 

definable concept, as there may be situations where disorders usually will not be consider as a 

disability, yet can be perceive as one. In this situation, a company may not terminate an employee 

in view of his disability if he / she is able to take care of the position because of the company's 

adjustments. The employer's adaptation obligation was on a test in the national cases Ring and 

Werge, which has contributed to a further understanding of a number of conditions that were 

previously unclear. 

 

From an economic perspective, the Danish labor market is characterized by high flexibility and 

social security (flexicurity). The question here is whether the Danish flexicurity model has a 

positive effect on the disabled person or if it only reserved for people without disabilities. 

The Danish labor market is also characterized by a particular focus on inclusion. Here are a number 

of government support schemes that aim to include disabled people on the labor market and thus 

increase employment for disabled people. From an overall perspective, the labor market is intended 

for everyone, but the question is whether or not this also applies to people with disabilities. 
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1 Præsentation af emne, teori og metode 
 

1.1 Indledning 
I Danmark findes der i forskelsbehandlingsloven et forbud mod forskelsbehandling af handicappede 

på arbejdsmarkedet jf. forskelsbehandlingslovens §1.1 Loven er en implementering af EU’s 

beskæftigelsesdirektiv 2000/782, hvis formål er at bekæmpe forskelsbehandling med hensyn til 

beskæftigelse og erhverv på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.3 

Direktivet indeholder desuden et krav om tilpasning af arbejdspladsen over for en handicappet 

person, for at fremme adgangen til beskæftigelse og uddannelse. Tilpasningsforpligtelsen gælder 

ikke såfremt den udgør en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiver.4  

Funktionærlovens § 5, stk. 2 giver virksomheder mulighed for at afskedige en medarbejder der har 

haft mere end 120 sygedage inden for en 12 måneders periode. Før en medarbejder kan opsiges 

efter denne bestemmelse er der en række forhold som virksomheden skal være opmærksom på, 

således at opsigelsen sker inden for funktionærloven og forskelsbehandlingslovens rammer. 

 

Denne afhandling undersøger diskrimination af handicappede på arbejdsmarkedet, da området fra et 

juridisk perspektiv har givet anledning til tvivl omkring hvordan reglerne skal forstås i praksis.  

Handicapbegrebet er et dynamisk begreb og er i praksis anerkendt som værende et svært definerbart 

begreb, da der kan være situationer hvor lidelser der normalt ikke vil betragtes som et handicap, 

alligevel kan opfattes som et. En virksomhed må i denne forbindelse ikke opsige en medarbejder på 

baggrund af dennes handicap, hvis vedkommende er i stand til at varetage stillingen som følge af 

virksomhedens tilpasninger. Netop arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse har været sat på prøve i de 

nationale sager Ring og Werge, hvilket har bidraget til en yderligere forståelse af en række forhold 

som førhen ikke var så klare.  

Fra et økonomisk perspektiv er det danske arbejdsmarked kendetegnet med høj fleksibilitet og 

social sikkerhed (flexicurity). Spørgsmålet er her, hvorvidt den danske flexicurity-model har en 

positiv effekt på handicappede eller om den reelt set blot er forbeholdt personer uden handicap. 

                                                      
1 Lov nr. 459 af 12. juni 1996 (forskelsbehandlingsloven) 
2 Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv. 
3 Direktiv 2000/78/EF, artikel 1 
4 Direktiv 2000/78/EF, artikel 5 
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Den danske arbejdsmarked er ligeledes kendetegnet ved at der i særlig høj grad er fokus på 

inklusion. Her findes en række støtteordninger fra det offentlige, som har til formål at inkludere de 

handicappede på arbejdsmarkedet og dermed øge beskæftigelsen for handicappede personer. Set fra 

et overordnet perspektiv er arbejdsmarkedet tiltænkt alle, men spørgsmålet er om dette også gør sig 

gældende for personer med handicap.   

 

1.2 Problemformulering 

1.2.1 Juridisk problemformulering 

Hvornår er en person omfattet af det arbejdsretlige handicapbegreb og hvilke forpligtelser har 

arbejdsgiver over for en handicappet medarbejder? I forlængelse heraf undersøges, hvilke 

betingelser der skal være opfyldt førend en arbejdsgiver kan opsige en handicappet medarbejder 

efter 120-dages reglen? 

 

1.2.2 Økonomisk problemformulering 

Hvilken indflydelse har den danske flexicurity-model på handicappede og hvilke særlige ordninger 

findes der i forhold til inklusion af handicappede på arbejdsmarkedet? Hvor stærkt er personer med 

handicap i praksis repræsenteret på det danske arbejdsmarked?  

 

1.2.3 Integreret problemformulering  

Hvilke mulige tiltag kan lovgiver foretage sig for at fremme beskæftigelsen for de handicappede på 

det danske arbejdsmarked?  

 

1.3 Synsvinkel  
I den juridiske analyse anlægges en objektiv synsvinkel af de relevante bestemmelser og domme, 

som er afsagt på baggrund af forskelsbehandlingsloven henholdsvis funktionærlovens § 5 stk. 2. 

Den økonomiske del er skrevet ud fra en objektiv synsvinkel, hvoraf de handicappedes adgang til 

arbejdsmarkedet beskrives på baggrund af objektive statistikker og teorier.  

Den integrerede del er skrevet ud fra hvilke tiltag lovgiver kan foretage sig for at fremme 

beskæftigelsen af handicappede på arbejdsmarkedet. På den baggrund anlægges en 

samfundsøkonomisk synsvinkel, hvor fokus vil være hvilke overvejelser lovgiver bør foretage sig 

for at skabe en samfundsøkonomisk optimal løsning.   
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1.4 Teori og metode  
Juridisk såvel som andet akademisk litteratur inkluderes og anvendes som supplement til analysen i 

afhandlingen. Derudover bruges akademisk litteratur, faglige artikler samt gældende praksis til at 

udvide perspektivet, understøtte og kritisere holdninger og forbedre diskussioner. Økonomisk 

litteratur og modeller anvendes ligeledes til at analysere spørgsmål og diskutere juridisk regelsæt.  

 

1.4.1 Juridisk teori og metode  

Den juridiske del er analytisk og deskriptiv samt baseret på en retsvidenskabelig tilgang, den 

retsdogmatiske metode, der beskæftiger sig med retlige fænomener.5 Metoden har til formål at 

systematisere, beskrive og analysere gældende ret – de lege lata. Den retsdogmatiske metode 

anvendes altså til at analysere en juridisk problemstilling på baggrund af anerkendte retskilder. 

Retskildelæren omhandler reglernes indhold, prioritering, forpligtende virkning osv.6  

Der vil i afhandlingen blive gjort brug af Dansk lovgivning og EU lovgivning, der vil også tages 

udgangspunkt i FN’s Konvention om Rettigheder for personer med Handicap og dennes 

standardregler. FN’s konvention er relevant da både Danmark og EU er forpligtede til at overholde 

den. Forskelsbehandlingsloven og funktionærloven vil blive anvendt for at belyse virksomheder og 

handicappedes retsstilling i henhold til den juridiske problemstilling. Da loven ligesom andre 

juridiske områder ikke kan stå alene i forhold til en forståelse af reglerne i praksis, inddrages 

relevante domme og afgørelser på området med det formål at tydeliggøre retstillingen yderligere. 

Fokus vil særligt ligge på EU-Domstolens afgørelser i de forenede sager C-335/11 og C-337/11 

(Ring og Werge) samt de nationale domstoles afgørelser (først i Sø- og Handelsretten og derefter 

Højesteret) i selvsamme sager. Derudover vil der ved udledning af gældende ret blive lagt vægt på 

Højesterets afgørelse i Werge-sagen frem for afgørelser afsagt af lavere instans (Sø- og 

Handelsretten) da afgørelser fra højere instanser har højere præjudikatsværdi end afgørelser fra 

lavere instanser.7 Det findes relevant at bruge disse domme grundet deres retlige trinfølge og fordi 

der ligges mere vægt på deres karakter i retspraksis. Ring og Werge sagerne er særligt gode, da 

afgørelserne i disse sager både ved EU-Domstolen, men også Højesteret bidrager til en yderligere 

forståelse af reglerne i forskelsbehandlingsloven (arbejdsgivers tilpasningspligt samt forståelse af 

handicapbegrebet) henholdsvis funktionærlovens § 5, stk. 2 (anvendelse af 120-dages reglen i 

                                                      
5 Monsen, Erik, 2012, s. 16 
6 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 28-29 
7 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 165 
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praksis). Som supplement til disse sager gennemgås en lignende sag, Skibby Supermarked, som 

bruges til at understrege afgørelserne i Ring og Werge sagerne.  

Medlemsstater kan stille et præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen jf. TEUF artikel 267, hvilket 

var tilfældet i Sø- og Handelsrettens afgørelse i Ring og Werge sagerne. EU-Domstolen afgør ikke 

sager mellem borgere og virksomheder, men bidrager i den konkrete sag med deres fortolkning af et 

givet område.8 EU-Domstolens afgørelser er bindende for nationale domstole og medlemsstaterne 

skal ved nationale domstole afgøre tvistspørgsmål i henhold til EU-Domstolens fortolkning på et 

givet område.9 Ligeledes har EU-retten forrang frem for national ret jf. henholdsvis C-6/64 Costa v. 

E.N.E.L. Her blev det slået fast, at EU-lovgivning har forrang over for national ret og at formålet 

heraf er at sikre at EU-retten anvendes ensartet i alle medlemsstater. EU-Domstolens afgørelser har 

således høj retskildeværdi og skal respekteres af de nationale domstole.  

 

1.4.2 Økonomisk teori og metode  

Den økonomiske analyse foretages ud fra en deduktiv tilgang, der har til formål at belyse en given 

problemstilling igennem generelle teorier og principper for derefter at drage konklusioner på 

afhandlingens konkrete problemstilling.10 Opgavens teoretiske udgangspunkt indebærer også 

anvendelse af neoklassisk arbejdsmarkedsteori, som er en dominerende teori inden for økonomisk 

teori på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet anses her som værende et varemarked, hvor varen er 

arbejdskraften og hvor arbejdsgiver sigter efter at maksimere profit.11 Teorien bygger derudover på 

forestillingen om at arbejdsgiver og arbejdstager frit kan træffe forskellige valg.  

Teorien om det segmenterede arbejdsmarked vil blive anvendt i forhold til at undersøge, hvorvidt 

de handicappede udgør en segmenteret gruppe på arbejdsmarkedet. Modsat de traditionelle 

neoklassiske teorier, hvor arbejdstagers chancer for beskæftigelse tillægges arbejdstagerne selv, er 

udgangspunktet i det segmenterede arbejdsmarked, at arbejdstagers chancer for beskæftigelse også 

skyldes produktions- og ansættelsesforhold i de forskellige virksomheder og brancher. Teorien 

forklarer, at virksomhedens produktions- og markedsforhold kan føre til ustabile 

beskæftigelsesforhold og dermed føre til en marginal placering for visse arbejdstagere.12 Teorien 

                                                      
8 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 173 
9 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 180 
10 Elling, Jens O, Finansiel rapportering, side 34 samt Andersen, IB, Den skindbarlige virkelighed s. 35 
11 Ploug, Niels, Teoretiske Perspektiver (oversigt over arbejdsmarkedsteorier). I: Arbejdsløshedsrisiko og 
beskæftigelseschance, afsnit 3.2.  
12 Ploug, Niels, Teoretiske Perspektiver (oversigt over arbejdsmarkedsteorier). I: Arbejdsløshedsrisiko og 
beskæftigelseschance, afsnit 3.6 
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forklarer endvidere, at mobiliteten mellem de delmarkeder som arbejdsmarkedet består af, har en 

nærmest ikke eksisterende mobilitet, hvilket betyder at det er sværere for individer med marginal 

placering på arbejdsmarkedet at blive integreret.  

Den økonomiske analyse består ligeledes i at undersøge de handicappedes aktuelle placering på 

arbejdsmarkedet. Hertil anvendes empirisk materiale i form af allerede udarbejdet statistik fra 

diverse organisationer, herunder primært Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) ved Jan 

Høgelund mfl.13 De statistikker som rapporten indeholder er lavet via Danmarks Statistik 

Arbejdskraftundersøgelser, som via spørgeskemaundersøgelser har foretaget en række 

undersøgelser af personer med og uden handicap i den erhvervsaktive alder (16-64 år). De 

handicappedes beskæftigelsesmuligheder sammenholdes løbende med ikke-handicappede. 

Flexicurity modellen anvendes til at forklare om den danske arbejdsmarked er ligeså fleksibelt for 

de handicappede eller om dette kun gælder for ikke-handicappede. Denne vurdering suppleres af 

forskning foretaget af jurist og Ph.d. i menneskerettigheder og handicap Maria Ventegodt Liisberg.  

Afhandlingen behandler også inklusion. Her er den primære kilde Det Centrale Handicapråds 

refleksionspapir, som forklarer inklusion på det danske arbejdsmarked.   

 

1.4.3 Integreret metode 
 
I den integrerede metode sammenholdes de to videnskabelige tilgange i jura og økonomi i en 

retspolitisk tilgang14. På baggrund af disse tilgange kan det være muligt at forklare hvilke tiltag 

lovgiver kan foretage sig for at øge beskæftigelsen af handicappede. Herefter kan der med 

udgangspunkt i diverse undersøgelser blive vist hvilke samfundsøkonomiske gevinster det kan give 

at have handicappede i arbejde. Fordelene og ulemperne i de forskellige tiltag vil blive diskuteret 

fra et samfundsøkonomisk perspektiv.  

1.5 Afgrænsning 
 
For at sikre en dybdegående analyse af opgavens juridiske samt økonomiske problemstilling, har 

det været nødvendigt at begrænse afhandlingens bredde.  

 

                                                      
13 Jan Høgelund er seniorforsker på SFI og hans forskning fokuserer primært på arbejdsrettede indsatsers effekt på 
langvarigt sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet samt personer med handicap og deres tilknytning til 
arbejdsmarkedet.  
14 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 392 
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1.5.1 Juridisk afgrænsning   
 
Hovedelementet for afhandlingen vil som udgangspunkt være forskelsbehandlingslovens 

beskyttelsesregler for handicappede. De andre beskyttelsesværdige personer i loven vil opgaven 

ikke tage udgangspunkt i. Med dette forstået, er det også nødvendigt at nævne, at der med begrebet 

handicap, kun forstås handicappede personer der er under arbejde, er under opsigelse eller ønsker at 

komme i arbejde. Handicappede der aldrig har været på arbejdsmarkedet, eller ikke har mulighed 

for at komme på arbejdsmarkedet, bliver holdt uden for afhandlingens omdrejningspunkt. 

EU’s beskæftigelsesdirektiv har til formål at sikre den handicappedes ret til beskæftigelse på lige 

fod med ikke-handicappede personer, og dette direktiv er blevet implementeret i 

forskelsbehandlingsloven. Dette formål er også blevet foreskrevet i FN’s konvention om 

handicappedes rettigheder, konventionen er tiltrådt af EU hvorfor den er bindende for alle 

medlemsstater, også Danmark. I denne afhandling vil konventionen blive brugt som 

fortolkningsbidrag til handicapbegrebet, i det omfang det er fundet gavnligt.  

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i det private arbejdsmarked hvorfor man som udgangspunkt vil 

se bort fra det offentlige arbejdsmarked. Derudover vil der i afhandlingen ikke tages hensyn til de 

forskellige former for ansættelser der findes.  

Fremover vil ordet ”diskrimination” blive benyttet frem for forskelsbehandlingslovens begreb 

”forskelsbehandling”. Diskrimination er mere præcist i forhold til forskelsbehandling, da det 

betyder negativ forskelsbehandling.15 

Funktionærloven vil undervejs blive brugt men ikke blive behandlet på en dybdegående måde, 

derfor er det kun relevante paragraffer der bliver brugt i afhandlingen.  

Der vil i afhandlingen kun gøres brug af få relevant retspraksis hvorfor tilsvarende retspraksis som 

umiddelbart kan berøre samme område vil blive holdet uden for afhandlingens interesse. Love som 

findes hensigtsmæssige at arbejde med, når der er tale om handicapbegrebet, (eks. 

kompensationsloven, førtidspensionsloven osv.) vil der ikke arbejdes med.  

Da handicapbegrebet først blev bestemt af EU-domstolen d. 11. april 2013, i de forenede sager C-

335/11 og C-337/11 (Ring og Werge), vil afhandlingen tage udgangspunkt i praksis som er afsagt 

efter EU-domstolens dom. Der vil dog tages udgangspunkt i ældre praksis for at sætte perspektiv på 

den nuværende situation. Da det kun er udvalgte direktiver inden for EU-retten der vil blive brugt, 

vil andet EU-retligt stof holdes uden for afhandlingens interesse.  

                                                      
15 Den Store Dansk Encyklopædi, Danmarks Nationalleksikon (1996), femte bind, side 162 
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1.5.2 Økonomisk afgrænsning  

Ligesom den juridiske analyse, vil den økonomiske analyse bestå i en analyse af personer der gerne 

vil i beskæftigelse. Handicappede som ikke har lysten og viljen til at komme på arbejdsmarkedet 

holdes uden for afhandlingen. Afhandlingen afgrænser sig desuden fra virksomheders sociale 

engagementer/Corporate Social Responsibility strategier. Om virksomheden ønsker at styrke deres 

image over for omverdenen findes ikke relevant at undersøge i henhold til besvarelse af opgavens 

problemstilling, da dette hurtigt kan blive for omfattende også. I arbejdsgiver-arbejdstager 

situationer er det ofte oplagt at diskutere Principal-Agent teorien samt dets anvendelse på et givet 

område. Afhandlingen afgrænser sig fra denne teori, da en sådan tilgang kan udgøre en afhandling i 

sig selv. Det kunne også være oplagt at undersøge arbejdsgivers adfærd i ansættelses- og 

afskedigelsessituationer herunder at behandle efficient kontraktbrud teorier. En sådan analyse kunne 

bestå i at kigge nærmere på hvornår det kan betale sig for arbejdsgiver at bryde en ansættelse 

velvidende om at der skal betales en godtgørelse til medarbejderen. Igen synes en sådan tilgang at 

udgøre en afhandling i sig selv og findes ikke relevant at blive gennemgået, da disse ikke bidrager 

til en yderligere forståelse af opgavens problemstilling. Det er kun de handicappedes adgang til 

arbejdsmarkedet som undersøges, hvorfor adgang og inklusion til uddannelsessystemet ikke 

behandles. Diskussionen om hvorvidt der findes to forskellige modeller af flexicurity vil ikke blive 

behandlet. Diskussionen om, hvorvidt den danske flexicuritymodel også gavner de handicappede vil 

udelukkende bestå på baggrund af den allerede eksisterende flexicuritymodel.  
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1.6 Opgavens struktur  
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2 Juridisk analyse 

2.2 Indledning 
Den juridiske problemstilling i denne afhandling søger at svare på hvorledes retstillingen er på 

området for handicappede, særligt i forhold til arbejdsgivers forpligtelser overfor en handicappet 

medarbejder både under ansættelse, men også i en situation hvor arbejdsgiver ønsker at opsige en 

handicappet medarbejder efter 120-dages reglen jf. funktionærlovens § 5 stk. 2. Praksis har vist, at 

denne vurdering beror på en række forhold, særligt om hvorvidt personen for det første er omfattet 

af handicapbegrebet i lovens forstand samt hvorvidt arbejdsgiver for det andet har overholdt sin 

tilpasningsforpligtelse. Udgangspunktet er Ring og Werge sagerne, som begge i praksis har bidraget 

med i) afgrænsning af handicapbegrebet, ii) forståelse af arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse samt 

ii) anvendelsen af 120-dages-reglen imod handicappede. Af samme grund vil afhandlingens 

juridiske analyse inddrage disse begreber således at læseren får et billede af hvordan reglerne skal 

forstås i praksis. Eftersom sagerne både er blevet behandlet ved de nationale domstole samt EU-

Domstolen vil gennemgangen i den juridiske analyse ligeledes bestå i en kombination af national 

samt EU-praksis. Denne tilgang kan ikke uden videre ignoreres, da EU-Domstolen i en række 

forhold eksempelvis har ladet en konkret vurdering være op til de nationale myndigheder af afgøre. 

Et eksempel herpå er at EU-Domstolen i de forenede sager C-335/11 og C-337/11, lader det være 

op til de nationale myndigheder at vurdere hvorvidt en national regel som 120-dages reglen 

forfølger et legitimt formål og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.16  

 
2.3 Handicapbegrebet 
Denne del af specialet vil omhandle handicapbegrebet da begrebet hverken er defineret i 

forskelsbehandlingsloven eller i EU’s beskæftigelsesdirektiv. Afsnittet vil først beskrive EU-retten, 

dernæst beskæftigelsesdirektivets regler om forbud mod forskelsbehandling og endelig EU-

Domstolens retspraksis på området. National ret vil efterfølgende blive behandlet og afslutningsvis 

vil der være en sammenfatning af reglerne om beskyttelsen af handicappede. 

 

2.4 EU-retten  
I år 1958, ved vedtagelsen af Rom-traktaten, opstod EU. EU’s retsregler er bindende i dansk ret, og 

har været det siden Danmarks indtræden i EU. Senest blev EU-traktaten vedtaget i 2009. Lissabon-

                                                      
16 C-335/11 og C-337/11 præmis 92 
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traktaten udgør rammerne for EU-retten og er bindende for alle medlemslande. EU-retten er opdelt i 

”sekundær” og ”primær” lovgivning. Sekundærretten består af forordninger, direktiver og 

afgørelser. Primærretten er EU’s traktatgrundlag.  

Det Europæiske Råd samlede i 1999 de grundlæggende rettigheder i et charter, hvor alle rettigheder 

der gælder for EU’s borgere, er beskrevet. Rettighederne fra EU’s traktater, den Europæiske 

socialpagt, internationale konventioner samt EU-landenes fælles forfatningsmæssige traditioner og 

Europa-Parlamentets forskellige erklæringer på området blev samlet i charteret.17  

Ved Lissabon-traktatens ikrafttræden d. 1. december 2009 fik EU’s charter om Grundlæggende 

Rettigheder samme rang som EU-traktaten. Charteret om Grundlæggende Rettigheder er særlig 

relevant for nærværende afhandling, da den indeholder et forbud mod diskrimination på grund af 

handicap i artikel 21. Det er altså i denne artikel, at forbuddet mod handicappede findes. Danmark 

er som led i deres medlemskab i EU forpligtet til at overholde charteret, og de danske borgere, kan i 

kraft af deres status som EU-borgere påberåbe sig charteret ved en eventuel domstol.  

 

Artikel 21 om ”ikke-forskelsbehandling” lyder:  

”Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske 

anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt 

mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold er 

forbudt.”18 

Selvom handicapbegrebet ikke er udtrykt direkte i Den europæiske Menneskerettighedskonvention, 

følger den også i artikel 14 i konventionen. Diskriminationsforbuddet har direkte virkning over for 

både offentlige og private arbejdsgivere og beskyttelsen kan påberåbes af såvel lønmodtagere som 

stillingssøgere.  

EU-domstolens afgørelser samt de EU-retlige kilder har en stor betydning for forståelsen og 

udviklingen af diskriminationsforbuddet og handicapbegrebet fordi at reglerne stammer fra EU.  

Der har således hverken i dansk lovgivning eller i EU-reglerne været en endelig definition af 

handicapbegrebet. EU-domstolen har dog i en række sager fastlagt handicapbegrebet blandt andet i 

Chacón Navas-dommen, hvor EU-Domstolen udtaler at handicapbegrebet skal forstås som 

værende: 19  

                                                      
17 Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder 
18 Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder, artikel 21 
19 EU-domstolens dom i sag C-13/05 
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”… en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, der hindrer, at 

vedkommende kan deltage i arbejdslivet” 

Således kan det i henhold til udtalelsen forstås, at handicapbegrebet skal forstås som en 

begrænsning som fysiske, mentale eller psykiske skader som er til hinder for at vedkommende kan 

deltage på arbejdslivet på lige fod med øvrige ansatte. 

 

2.5 FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap  
FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap (fremover handicapkonventionen), blev 

vedtaget af de Forenede Nationers Generalforsamling d. 13 december 2016 og trådte i kraft d. 3 maj 

200820. Konventionen er tiltrådt af EU og derfor binende for medlemsstaterne, herunder Danmark. 

Konventionen blev således tiltrådt af Danmark og trådte i kraft d. 23 august 2009.  

EU’s tiltrædelse af handicapkonventionen ved Rådets Afgørelse af 26. november 2009 

(2010/48/EF) var en vigtig beslutning, der sikrede, at handicappedes rettigheder blev en del af EU-

lovgivningen, herunder beskæftigelsesdirektivet.21  

Heller ikke i handicapkonventionen er handicapbegrebet defineret, men konventionen indeholder 

nogle indikationer af, hvad der skal lægges vægt på i handicapvurderingen. Pkt. e) i præamblen til 

konventionen lyder således:  

 

”… anerkender, at handicap er et begreb i under udvikling, og at handicap er et resultat af 

samspillet mellem personer med funktionsnedsættelse og holdningsbestemte og omgivelsesmæssige 

barrierer, som hindrer dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre” 22 

 

Handicapbegrebet er altså efter handicapkonventionen et interaktivt begreb som løbende er under 

udvikling. Ifølge handicapkonventionens art. 1, er formålet med konventionen at fremme, beskytte 

og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder 

og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre.23 

Ifølge Handicapkonventionen skal personer med handicap være omfattet af en langvarig fysisk, 

psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, der hindre dem i fuldt og effektivt at 

deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Det er altså handicapkonventionens formål at 

                                                      
20 Handicapkonventionen  
21 FRA – Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, s. 15  
22 pkt. e) i præamblen 
23 Handicapkonventionens art. 1  
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fremme, beskytte og sikre muligheden for, at personer med et handicap fuldt ud kan nyde alle 

menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med alle andre.  

Det fremgår desuden også af handicapkonventionens art. 1 stk. 2, at den fysiske og psykiske 

intellektuelle eller sensoriske funktionsnedsættelse skal være ”langvarig”. 

Ifølge handicapkonventionens art. 2, betyder diskrimination pga. handicap:  

”Enhver sondring, udelukkelse, eller begrænsning på grund af et handicap, hvis formål eller 

virkning er at svække eller ophæve den ligelige anerkendelse, nudelse eller udøvelse af alle 

menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på det politiske, økonomiske, sociale, 

kulturelle, civile eller et hvilket som helst andet område. Dette omfatter ale former for 

diskrimination, herunder nægtele af rimelig tilpasning.” 

EU har altså ved tiltrædelsen af handicapkonventionen tiltrådt denne definition af handicapbegrebet 

og tilpasningsforanstaltninger, samt det faktum at handicapbegrebet er et begreb under udvikling.  

 
 
2.6 Forskelsbehandlingsloven  
 
Danmark har siden 1. juli 1996 haft en forskelsbehandlingslov, hvis formål er at forbyde 

forskelsbehandling i arbejdslivet pga. race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel 

orientering eller national, social eller etnisk oprindelse.24 Der har siden indtræden af loven været en 

del ændringer, der har været med til forståelsen af nye definitioner af forskelsbehandling, herunder 

definitionerne om direkte- og indirekte forskelsbehandling samt chikane og instruktion.25 

Forbud mod forskelsbehandling (både direkte- og indirekte forskelsbehandling) findes i 

forskelsbehandlingslovens kapitel 2. Formålet med forskelsbehandlingsloven er, at personer skal 

blive vurderet i forhold til sine evner og kvalifikationer frem for personens karakteristika som f.eks. 

et handicap. Det er naturligvis en selvfølge, at medarbejderen skal kunne varetage sine 

arbejdsopgaver, altså personen skal være kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentlige 

opgaver i forbindelse med sit arbejde. 

Dette følger også af præamblen til beskæftigelsesdirektivet26: 

“Med forbehold af forpligtelsen til i rimeligt omfang at foretage til- pasninger af hensyn til 

personer med handicap kræver dette direktiv hverken ansættelse, forfremmelse, fortsat ansættelse 

                                                      
24 Forskelsbehandlingslovens § 1  
25 Dansk arbejdsret, s. 432, Nielsen Ruth 
26 2000/78/EF 
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eller uddannelse af en person, der ikke er kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentlige 

funktioner i forbindelse med den pågældende stilling eller at følge en given uddannelse.” 

Det er også vigtigt at understrege, at det ikke kun er i ansættelsessituationer at loven mod 

forskelsbehandling finder anvendelse, men at den også gælder for ansættelser, afskedigelser, 

forflyttelser, forfremmelser, løn- og arbejdsvilkår.27 

Hvis der under ansættelse har været indgået nogle aftaler der er imod forskelsbehandlingsloven, er 

disse aftaler uden virkning og derfor ugyldige. Loven vil ikke kunne fraviges til ugunst for 

lønmodtageren.28 

Begrebet ”handicap” er ikke defineret i loven, hvorfor der kan opstå situationer, hvor 

handicapbegrebet bliver vurderet på baggrund af en konkret vurdering i forhold til medarbejderen 

og dennes arbejdsopgaver og evne til at kunne løse arbejdsopgaverne i den konkrete sag. 

Der er ikke en endelig definition af begrebet handicap i forskelsbehandlingsloven, ej heller ikke i 

EU’s lovgivningspraksis. Det er derfor i første omgang op til de nationale myndigheder at definere 

begrebet i forbindelse med national praksis. Det centrale handicapråd har i et refleksionspapir 

defineret handicapbegrebet som værende følgende:  

”For at tale om et handicap eller en person med handicap må der kunne konstateres en fysisk, 

psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som afføder et kompensationsbehov, for at den 

pågældende kan fungere på lige fod med andre borgere i en tilsvarende livssituation,” jf. Handicap 

og Ligebehandling – et refleksionspapir s. 2, Det Centrale Handicapråd, 2001.29 

 
2.7 Hvad er en handicappet? 
Der er som nævnt foroven, et forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap både efter FN’s 

menneskerettighedskonvention, EU’s retten samt forskelsbehandlingslovens § 1, stk. 1. Selvom 

dette forbud findes, er der ikke en endelig definition af begrebet ”handicap” og det kan derfor være 

vanskeligt at definere begrebet og dermed forbuddets rækkevidde. Forarbejderne til loven udtrykker 

følgende om begrebet;  

”Handicap er ikke et entydigt begreb. I overensstemmelse med EU’s sædvanlige lovgivningspraksis 

defineres begrebet ikke i direktivet. Det er derfor i første omgang op til medlemsstaterne at definere 

                                                      
27 Forskelsbehandlingslovens § 2, stk.1  
28 Forskelsbehandlingslovens § 5 b  
29 Lovforslag 2004/1 LSF 92, forslag til lov om ændring af lov mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv.  
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begrebet i overensstemmelse med national praksis. I sidste ende er det op til EU-domstolen at 

fastlægge den endelige fortolkning af direktivet.”30 

Det kan altså være meget usikkert, hvem der kan være omfattet af beskyttelsen mod diskrimination 

på grund af handicap, og hvilke funktionsnedsættelser der udgør et handicap i 

forskelsbehandlingslovens forstand. Der findes to tilgange til handicapbegrebet, ”det snævre 

kompensationsbestemte handicapbegreb” og ”det brede miljøbestemte handicapbegreb”31  

Med det snævre kompensationsbestemte handicapbegreb forstås, at den konstaterede 

funktionsnedsættelse skal afføde et kompensationsbehov. Med det miljøbestemte handicapbegreb 

skal forstås, at funktionsnedsættelsen skal medføre et tab eller en begrænsning i muligheden for at 

deltage på lige fod med andre i samfundet. Det miljøbestemte handicapbegreb blev for første gang 

defineret i FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede. Forskellen mellem disse 

forståelser af begrebet tager udgangspunkt i, hvorvidt der til brug for definitionen af begrebet 

knytter sig et kompensationsbehov, eller om begrebet defineres ud fra det nærliggende 

samfundsmanglende tilpasning til personer med et handicap. 

Der vil i de nærværende afsnit forsøges at klarlægge handicapbegrebet vha. retspraksis og øvrig 

lovgivning sammenholdt med hvor grænsen går på om der er tale om et handicap eller sygdom.  

 

2.7.1 Handicap eller sygdom? 

Det er vigtigt at kunne skelne mellem hvornår der er tale om et handicap og hvornår der ”blot” er 

tale om en sygdom. Denne sondring er også svær at identificere i praksis. Det er kun handicappede 

der er beskyttet af beskæftigelsesdirektivet og den danske forskelsbehandlingslov, hvilket holder 

personer der ”blot” lider af en sygdom uden for disse bestemmelser. Det kan altså være rigtig 

vanskeligt at identificere disse to begreber fra hinanden, da nogle sygdomme, ligesom handicap, 

kan give den enkelte en funktionsnedsættelse, der kan sidestilles med handicap som er af varig eller 

langvarig tilstand32. På baggrund af EU-Domstolens definition af handicapbegrebet, kan nogle 

sygdomme udvikle sig til et handicap. Det er ikke alle sygdomme der udvikler sig til et handicap og 

derfor kan det være problematisk at vurdere hvorvidt man er beskyttet af forskelsbehandlingsloven 

eller ej. EU-Domstolen har i Chacón Navas-sagen fastlagt, at begreberne handicap og sygdom ikke 

skal sidestilles: 

                                                      
30 LSF nr. 92, bemærkning til nr. 2  
31 Nielsen, Ruth, EU labour Law, side 346 
32 Frederiksen, Yvonne & Krarup, Mads, s. 29 
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”…lovgiver har dog, ved anvendelsen af begrebet ”handicap” i direktivets artikel 1, bevidst valgt 

et udtryk, der adskiller sig fra ”sygdom”. En umiddelbar sidestilling af de to begreber er derfor 

udelukket.”33  

Det er altså gjort klart efter denne udtalelse, at personer der lider af en sygdom ikke nødvendigvis er 

handicappet og dermed beskyttet af loven. Til sondringen af disse to begreber kan EU-Domstolens 

dom i sag C-354/13 nævnes. Her kom EU-Domstolen frem til, at fedme ikke udgør et handicap. 

Hvis fedmen i den konkrete sag var med til at give personen psykiske eller fysiske begrænsninger 

til at kunne komme på arbejdsmarkedet og dermed forhindre denne i at deltage i arbejdslivet på lige 

fod med andre personer, ville der være tale om et handicap der er omfattet af beskyttelsen mod 

diskrimination.  

Det er altså væsentligt, at sygdommen er med til at give personen en funktionsnedsættelse der gør, 

at personen ikke kan deltage på arbejdsmarkedet på lige fod med de øvrige ikke-handicappede 

medarbejdere. 

2.7.2 Lang varighed 

For at der skal være tale om et handicap, er det et krav, at der er tale om en funktionsnedsættelse af 

langvarig karakter. Det er den ”lange varighed” der skelner sygdom fra handicap. Det kan være 

vanskeligt at definere lang varighed, da der i praksis ikke er fastsat en tidsmæssig grænse for 

hvornår en funktionsnedsættelse er af langvarig karakter. Det var i Ring og Werge-sagen34 at EU-

domstolen skærpede kravene til hvornår der er tale om et handicap i forhold til Chacón Navas-

sagen35. Her blev det fastslået, at helbredstilstandens begrænsning på arbejdsmarkedet skal være af 

lang varighed;  

”Det skal følgelig fastslås, at hvis en helbredelig eller uhelbredelig sygdom 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 arbejdslivet på lige fod med 

andre arbejdstagere, og hvis denne begrænsning er af lang varighed, kan en sådan sygdom henhøre 

under begrebet »handicap« som omhandlet i direktiv 2000/78.”36 

                                                      
33 C-13/05, Chacón Navas-sagen, præmis 44 
34 EU-Domstolens dom i sag C-335/11 og C-337/11 
35 EU-Domstolens dom i sag C-13/05 
36 EU-Domstolens dom i sag C-335/11 og C-337/11, præmis 41 
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Der har været situationer hvor de danske domstole skulle tage stilling til hvorvidt der lå en 

langvarig begrænsning. I en sag37 fra 2014 skulle Østre Landsret tage stilling til, om en tandplejers 

alkoholmisbrug var et handicap omfattet af forskelsbehandlingsloven. Da det ikke kunne bevises at 

alkoholmisbruget havde medført at tandplejerens funktionsevne havde været varigt nedsat, fandt 

Østre Landsret det ikke som værende handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. 

 
2.8 Sammenfatning 
Det er altså slået fast i både FN-konventionen og i EU-regi, at man skal minimere de barrierer der er 

til hinder for, at en handicappet kan være aktiv på arbejdsmarkedet. Man skal altså prøve at 

formindske de problemer der står i vejen for den handicappede, tilpasse arbejdspladsen og optimere 

den handicappedes evner bedst muligt. Man skal fokusere på individet og dens evner den har og 

ikke de begrænsninger der evt. finder sted. Der gælder nogle specielle regler for arbejdsgiver i 

forhold til evt. tilpasninger på arbejdspladsen i forhold til at aktivere den handicappede på 

arbejdsmarkedet, disse regler vil der tages udgangspunkt senere i afhandlingen.  

 

2.9 Diskrimination 
 
Med udgangspunkt i EUF-traktatens artikel 19, hvor den generelle diskriminationsregel findes, er 

det traktatmæssigt slået fast, at forskelsbehandlingsloven er med til at sikre, at der ikke forekommer 

forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel 

orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse ved ansættelse, 

afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller ved løn- og arbejdsvilkår. Dette gælder både i EU-regi 

og nationalt. Personer med et handicap i Danmark har altså en lovfæstet ret til ikke at blive udsat for 

direkte og indirekte diskrimination på arbejdsmarkedet. Man skelner altså mellem direkte og 

indirekte diskrimination i beskæftigelsesdirektivet, og de to former for forskelsbehandling vil blive 

behandlet nærmere i de følgende kapitler. Behandlingen af disse former for forskelsbehandling skal 

være med til at klarlægge, hvorvidt en manglende tilpasningsforanstaltning kan ses som f.eks. 

diskrimination.38  

 
 
 

                                                      
37 Østre Landsrets dom af sag B217613 
38 Nielsen, Ruth 2013, s. 306 ff.  
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2.9.1 Direkte diskrimination  
 
Der er tale om direkte diskrimination i en situation hvor en person på grund af handicap behandles 

ringere, end en anden i en tilsvarende situation bliver, er blevet eller ville blive behandlet. 

Forbuddet mod direkte forskelsbehandling findes i Rådets direktiv 2000/78/EF artikel 2, stk. 2, litra 

a, som lyder:  

”… foreligger der direkte forskelsbehandling, hvis en person af en eller flere af de i artikel 1 

anførte grunde behandles ringere, end en anden i en tilsvarende situation bliver, er blevet eller ville 

blive behandlet.”39 

Definitionen af direkte diskrimination af handicappede jf. forskelsbehandlingslovens § 1, stk. 2 

lyder således; 

”Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af race, hudfarve, religion eller 

tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk 

oprindelse behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en 

tilsvarende situation.”40 
Der er altså tale om direkte diskrimination på grund af handicap, når en person eksempelvis får 

afslag med den begrundelse, at vedkommende har et handicap. Det er uden betydning om 

forskelsbehandlingen fra arbejdsgivers side i denne forbindelse sker bevidst eller ubevidst. Man 

behøver ikke nødvendigvis at have personlige fordomme over for personer med handicap, 

diskrimination kan også udøves direkte ud fra en antagelse om, at medarbejdere, chefer eller kunder 

ikke vil acceptere personer med handicap. Det vigtigste ved direkte diskrimination både ved 

definitionen i beskæftigelsesdirektivet og de andre direktiver er, begrundelsen for arbejdsgiverens 

handling. 

 
2.9.2 Indirekte Diskrimination  
 
Indirekte diskrimination er i rådets direktiv 2000/78/EF, artikel 2, stk. 2 litra b defineret som 
værende følgende: 
 

”… foreligger der indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, 

betingelse eller praksis vil stille personer med en bestemt religion eller tro, et bestemt handicap, 

personer, som tilhører en bestemt aldersgruppe, eller personer med en bestemt seksuel orintering, 

særlig ufordelagtigt i forhold til andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, 

                                                      
39 EU-direktiv 2000/78, art. 2 stk. 2, litra a  
40 Forskelsbehandlingslovens § 1, stk. 2  
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betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde det er 

hensigtsmæssige og nødvendige”41 

 

Efter forskelsbehandlingslovens § 1, stk. 3 defineres dette som værende:  

”Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der 

tilsyneladende er neutral, vil stille personer af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk 

anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse eller 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”42 
Der foreligger altså indirekte diskrimination ved en tilsyneladende neutral bestemmelse, som stiller 

personer med et handicap ringere end andre personer. Forbuddet mod indirekte diskrimination 

forhindrer altså at der kan opstilles kriterier, der på overfladen umiddelbart kan forekomme 

neutrale, men som i praksis kan føre til diskrimination. Der er altså ikke tale om udtryk der er 

bevidste handlinger eller undladelser. For at vurdere hvornår der er tale om en indirekte 

diskrimination af en handicappet, er det vigtigt at proportionalitetsprincippet er opfyldt (dvs. 

reglen/den indirekte diskrimination skal være egnet til at føre sit formål og ikke gå udover hvad der 

er nødvendigt for at fuldføre sit formål). Et eksempel herpå er Føtex-dommen U.2005.1265H, hvor 

arbejdsgiver havde indført et forbud mod hovedbeklædning i personalepolitikken. Denne regel 

diskriminerede indirekte muslimske medarbejdere som går med tørklæde. Højesteret fandt i denne 

sag, at der ikke var tale om ulovlig forskelsbehandling, da reglen om forbud mod hovedbeklædning 

opfyldte kravet om at være objektivt begrundet i arbejdets udførelse og dermed 

proportionalitetsprincippet.43 

I forhold til direkte diskrimination kan man med indirekte diskrimination have nemmere ved at 

legitimere situationen, da forbuddet mod indirekte diskrimination er en afvejningsnorm. Det er altså 

kun forbudt at diskriminere indirekte, hvis der ikke er tilstrækkelige tungtvejende grunde til at 

tillade det.  

 

 

                                                      
41 EU direktivet 2000/78 
42 Forskelsbehandlingsloven 
43 Jf. U.2005.1265H 
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2.9.3 Surrogatmor-dommen C-363/12 
 
Det kan være svært, at klarlægge hvornår der er tale om et handicap, da det som nævnt tidligere, 

ikke er et begreb der er defineret. Handicapbegrebet er meget dynamisk og udvikler sig hele tiden i 

samspil med det, der sker i samfundet. I nogle sammenhænge kan der være tale om et handicap, 

hvor det ikke nødvendigvis gør det i en anden. I dette afsnit, vil der tages udgangspunkt i 

surrogatmor-dommen44, som handler om en irsk kvinde uden en livmoder. I denne sag, skulle 

Domstolen tage stilling til, hvorvidt det udgjorde en forskelsbehandling på grund af handicap, at en 

kvinde, hvis genetiske barn var født af en surrogatmor, havde fået afslag på orlov med løn svarende 

til barsels- eller adoptionsorlov. Kvinden led af en sjælden sygdom, som gjorde, at hun ikke havde 

nogen livmoder og derfor ikke kunne blive gravid.  

Det blev ikke set som hverken direkte eller indirekte forskelsbehandling, at hun fik afslag for 

barselsorloven. Den omstændighed, at kvinden ikke var i stand til at få et barn på traditionel vis, 

udgjorde i sig selv ikke en hindring for, at hun kunne få adgang til beskæftigelse, til at udøve den og 

have fremgang i den. Det lyder i præmis 81, at selvom kvinden har et handicap, og at 

forudsætningerne herfor er opfyldt, og at det samtidigt kan være en stor byrde for hende at have 

denne lidelse45, så er det ”imidlertid principielt ikke i sig selv en hindring for, at hun kan få adgang 

til beskæftigelse, til at udøve den eller have fremgang i den”46 

Denne dom er med til at illustrere, at det ikke nødvendigvis er alle personer med et handicap der er 

beskyttet af forskelsbehandlingsloven. Det kan godt være, at der er tale om et handicap, men hvis 

det såkaldte handicap ikke er med til en begrænsning i din præstation på dit arbejde, kan man falde 

uden om loven. Der er altså situationer hvor man ikke kan anses som værende handicap i direktivets 

forstand.  

 

2.10 Tilpasningsforpligtelsen  
 
Forskelslovens § 2a forpligter en arbejdsgiver at foretage tilpasninger over for personer med 

handicap, medmindre det vil være for urimeligt byrdefuldt. Det findes derfor relevant for 

afhandlingen at redegøre for hvad tilpasningspligten er, for derved at kunne analysere 

arbejdsgiverens undersøgelsespligt i forbindelse med at foretage hensigtsmæssige tilpasninger af 

arbejdspladsen.  

                                                      
44 Sag C-363/12, Z. 
45 C-363/12 præmis 79 
46 C-363/12 præmis 81 
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Som nævnt for oven følger tilpasningspligten af forskelsbehandlingslovens § 2a, som lyder: 

”Arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de 

konkrete behov for at give en person med handicap adgang til beskæftigelse, til at udøve 

beskæftigelse eller have fremgang i beskæftigelse, eller for at give en person med handicap adgang 

til uddannelse. Dette gælder dog ikke, hvis arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssig 

stor byrde. Lettes denne byrde i tilstrækkeligt omfang gennem offentlige foranstaltninger, anses 

byrden ikke for at være uforholdsmæssig stor.”47 

Denne bestemmelse foreskriver altså særlige foranstaltninger, som en arbejdsgiver skal træffe for at 

give en handicappet person adgang til beskæftigelse, ret til at udøve beskæftigelse, fremgang i 

beskæftigelse eller for at give en handicappet person adgang til uddannelse. Disse foranstaltninger 

må dog ikke være for urimeligt byrdefulde for arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal træffe de 

foranstaltninger, der er hensigtsmæssige, i betragtning af de konkrete behov den handicappede har, 

så denne kan være i arbejde og udvikle sig på samme måde som personens ikke-handicappede 

kollegaer. Det kræves dog, at den handicappede person har de nødvendige kvalifikationer for at 

bestride sig det pågældende job48, så der ikke er tale om en særbehandling af handicappede i 

forskelsbehandlingslovens § 2a. Det skal dog også nævnes, at bestemmelsen i 

forskelsbehandlingsloven også gælder for de allerede ansatte som senere bliver handicappede.49 

Tilpasningsforpligtelsen følger af beskæftigelsesdirektivets artikel 5 og skal altså derfor ses på i 

sammenhæng med direktivets betragtninger.  

Artikel 5 lyder: 

”Med henblik på at sikre, at princippet om ligebehandling af handicappede overholdes, foretages 

der tilpasninger i rimeligt omfang. Det betyder, at arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, 

der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov, for at give en handicappet adgang til 

beskæftigelse, til at udøve den eller have fremgang i den eller for at give vedkommende adgang til 

uddannelse, medmindre arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. Hvis 

denne byrde i tilstrækkeligt omfang lettes gennem foranstaltninger, der er normale elementer i den 

pågældende medlemsstats handicappolitik, anses den ikke for at være uforholdsmæssig stor.”50 

                                                      
47 Forskelsbehandlingsloven 
48 LSF nr. 92, bemærkning til nr. 11  
49 LSF nr. 92, bemærkning til nr. 11 
50 Beskæftigelsesdirektivet (2007/78) 
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At opfylde foranstaltningerne, der tager hensyn til behovet for den handicappede på 

arbejdsmarkedet, anses som værende en stor rolle for at bekæmpe forskelsbehandling på grund af 

handicap.51 

For at tilpasningsforpligtelsen ikke skal ses som værende en positiv særbehandling af de 

handicappede på arbejdsmarkedet, skal den handicappede medarbejder være kompetent til at udføre 

jobbet i samme omfang som en ikke handicappet. Dette følger også af beskæftigelsesdirektivet: 

”Med forbehold af forpligtelsen til i rimeligt omfang at foretage tilpasninger af hensyn til personer 

med handicap kræver dette direktiv hverken ansættelse, forfremmelse, forsat ansættelse eller 

uddannelse af en person, der ikke er kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentlige 

funktioner i forbindelse med den pågældende stilling eller at følge en given uddannelse.” 52 

Det kræver altså at den handicappede medarbejder skal være egnet og disponibel til jobbet, og at de 

tilpasningsforanstaltninger der skal foretages, ikke skal være urimeligt byrdefulde- det betyder, at 

tilpasningsforpligtelserne skal være effektive og praktiske.53 Ifølge forskelsbehandlingsloven 

indebærer tilpasningsforpligtelsen endnu en forpligtelse for arbejdsgiveren, ud over den der allerede 

følger af arbejdsmiljøreglerne. Højesteret fastslog i en sag54, at hvis arbejdsgiveren tilsidesætter sin 

tilpasningsforpligtelse, indebærer det en krænkelse af den handicappede medarbejders rettigheder, 

som kan i sig selv medføre krav på tilkendelse af godtgørelse jf. forskelsbehandlingslovens § 7. Det 

betyder altså, at hvis arbejdsgiveren ikke foretager sig noget i forbindelse med 

tilpasningsforpligtelsen i forhold til en handicappet medarbejder, kan det medføre en krænkelse af 

forskelsbehandlingsloven. Det er altså alt afgørende for en arbejdsgiver at foretage de nødvendige 

tilpasningsforpligtelser uden at de bliver for urimeligt byrdefulde.  

I de nærliggende afsnit vil der tages udgangspunkt i begreberne ”hensigtsmæssige foranstaltninger”, 

”ikke urimeligt byrdefuld” samt ”kompetent, egnet og disponibel” for at få en bedre forståelse for 

hvor langt en arbejdsgiver skal gå for at optimere den handicappede på arbejdsmarkedet. 

 

                                                      
51 Betragtning 16 i beskæftigelsesdirektivet 
52 Betragtning 17 i beskæftigelsesdirektivet 
53 Præambel 20 i beskæftigelsesdirektivet 
54 Højesterets dom 23. juni 2015 
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2.10.1 Hensigtsmæssige foranstaltninger  
 
Arbejdsgiveren skal ikke alene opfylde sin tilpasningsforpligtelse over for den handicappede 

medarbejder, men disse tilpasninger skal være hensigtsmæssige foranstaltninger over for den 

handicappede medarbejder og dennes behov. De hensigtsmæssige foranstaltninger skal til for, at 

den handicappede kan få stillingen, beholde stillingen eller udvikle sig i stillingen, ligesom det gør 

sig gældende for de andre medarbejdere uden et handicap. 

Hensigtsmæssige foranstaltninger beskrives således i direktivet:  

 

”Der bør vedtages passende, dvs. effektive og praktiske foranstaltninger med henblik på at tilpasse 

arbejdspladsen til en handicappet, f.eks. ved at indrette lokaler eller tilpasse udstyr, 

arbejdsmønstre, opgavefordeling, samt adgang til uddannelse og instruktion.”55 

 

Her er de hensigtsmæssige foranstaltninger beskrevet som at indrette lokaler, tilpasse udstyr, 

arbejdsmønstre, opgavefordeling og adgang til uddannelse og instruktion. I forhold til dette kan 

Vestre Landsrets sag56 om en advokatsekretær nævnes. Sagen handler om en advokatsekretær der 

havde fået en hjerneskade efter en trafikulykke og var derfor ikke 100% funktionsdygtig på arbejde. 

Hjerneskaden var omfattet af forskelsbehandlingslovens handicapbegreb men landsretten 

konstaterede, at selvom arbejdsgiveren havde sørget for fleksjob på nedsat tid til medarbejderen 

havde arbejdsgiveren ikke imødekommet medarbejderens konkrete behov ved f.eks. at fordele 

arbejdsopgaverne anderledes. Det er altså vigtigt at de foranstaltninger arbejdsgiver foretager sig er 

hensigtsmæssige i henhold til den handicappedes behov. I dette tilfælde kunne arbejdsgiveren have 

opfyldt de hensigtsmæssige foranstaltninger ved at tilpasse arbejdsmønstret eller ved at fordele 

arbejdsopgaverne anderledes, i stedet for at have sørget for fleksjob på nedsat tid.  

 

2.10.2 Uforholdsmæssig stor byrde 
 
Efter de hensigtsmæssige foranstaltninger er defineret vil det herefter være oplagt at kigge nærmere 

på om det som udgangspunkt kan være for omkostningsfuldt eller byrdefuldt for de forskellige 

organisationer eller virksomheder at indføre de foranstaltninger der er nødvendige for den 

handicappede. Man skal tage de finansielle samt de andre omkostninger der er forbundet med 

                                                      
55 Præambel 20 i beskæftigelsesdirektivet 
56 U.2010.1748 V 
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foranstaltningerne i overvejelse når det skal vurderes om foranstaltningerne kan være urimeligt 

byrdefulde. Dette kræver som udgangspunkt en individuel vurdering af såvel virksomhedens 

størrelse samt finansielle og økonomiske midler. Virksomhedernes størrelse og økonomiske 

råderum kan være meget forskellige fra hinanden. For nogle virksomheder vil disse tilpasninger 

ikke udgøre en forskel, hvor der derimod kan være virksomheder som tilpasningerne kan være for 

byrdefule for. De større virksomheder er altså mere ressourcestærke og kan have det nemmere ved 

at tilpasse arbejdspladsen.  

Forskelsbehandlingslovens § 2a, 2. pkt. samt beskæftigelsesdirektivets art. 5 fritager en arbejdsgiver 

fra dennes tilpasningspligt, hvis det altså pålægger arbejdsgiveren en uforholdsmæssig stor byrde:  

 

”Når det vurderes, om disse tilpasninger medfører en uforholdsmæssig stor byrde, bør der navnlig 

tages hensyn til de finansielle og andre omkostninger, der er forbundet hermed, samt til 

organisationens eller virksomhedens størrelse og finansielle midler samt muligheden for at opnå 

offentlige tilskud eller anden støtte.”57 

 

Det er altså de finansielle og øvrige omkostninger samt organisationens eller virksomhedens 

størrelse der skal vurderes for at der kan være tale om en uforholdsmæssig stor byrde.   

I retspraksis findes der ikke mange domme der er forbundet med tilpasning der kræver 

uforholdsmæssig stor byrde, men i Sø- og handelsretten var der en sag58, vedrørende en blind 

skibsassistent der udgjorde en uforholdsmæssig stor byrde. Sagen drejede sig om en skibsassistent 

der var farveblind og derfor ikke kunne varetage nogle af de opgaver der hørte til stillingen. Sø- og 

Handelsretten konstaterede, at farveblindhed var et handicap jf. forskelsbehandlingsloven, men det 

betød ikke, at arbejdsgiveren havde tilsidesat sin tilpasningspligt. Der blev vurderet, at de 

foranstaltninger der skulle indføres for at hjælpe den handicappede, ville pålægge virksomheden en 

uforholdsmæssig stor byrde, da den eneste tilpasning der skulle til, var at ansætte en ny 

skibsassistent som skulle vatetage de opgaver den handicappede medarbejder ikke var i stand til at 

udføre selv.  

 

 

 

                                                      
57 Præambel 21 i beskæftigelsesdirektivet.  
58 U.2015.1053S 
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2.10.3 Offentlig tilskud  
 
Der vil ikke være tale om en uforholdsmæssig stor tilpasning, såfremt tilpasningen kan lettes via 

offentlige tilskud jf. henholdsvis forskelsbehandlingslovens bilag 1 som henviser til Rådets direktiv 

2000/78/EF af 27. november 2000:  

 

”(21) Når det vurderes, om disse tilpasninger medfører en uforholdsmæssig stor byrde, bør der 

navnlig tages hensyn til de finansielle og andre omkostninger, der er forbundet hermed, samt til 

organisationens eller virksomhedens størrelse og finansielle midler samt muligheden for at opnå 

offentlige tilskud eller anden støtte.” 

 

Efter bemærkning 11 i forarbejderne til forskelsbehandlingsloven er arbejdsgiver forpligtet til at 

undersøge hvilke tilpasninger der skal træffes. Det er ligeledes arbejdsgivers ansvar, at undersøge 

mulighederne for at opnå offentlig tilskud. Først fra det øjeblik arbejdsgiver har undersøgt sine 

tilpasningsmuligheder over for den handicappede medarbejder samt mulighederne for at få 

udgifterne dækket via offentlig tilskud, vil arbejdsgiver anses at have opfyldt sin 

tilpasningsforpligtelse. Dette fremgår udtrykkeligt af bemærkning 11 i lovforarbejderne:  

 

”… arbejdsgiveren kan ikke afvise ansøgeren af den grund, idet arbejdsgiveren nu også er 

forpligtet til at undersøge, hvilke tilpasninger, der skal træffes, for at ansøgeren kan fungere i 

stillingen. Afhængig af udgifterne, herunder mulighederne for at få disse dækket af det offentlige, vil 

arbejdsgiveren skulle vurdere ansøgeren med handicap på lige fod med andre kvalificerede 

ansøgere. Først når mulighederne er undersøgt, vil arbejdsgiveren have opfyldt sine forpligtelser i 

henhold til lovforslagets §2a.”59 

Ved at have en sådan regel forsøger lovgiver, med en sådan regel at få arbejdsgiver til aktivt at tage 

stilling til sin tilpasningsforpligtelse uden efterfølgende at komme med dårlige undskyldninger til at 

denne ikke var i stand til at udføre tilpasningsforpligtelserne. Såfremt en sådan regel ikke bestod er 

det nærliggende at tro at arbejdsgiver ikke vil yde den store indsats for at tilpasse arbejdspladsen 

de/den handicappede. Ved Østre landsrets dom i U.2011.2880Ø var der tale om en kommune som 

skulle tilpasse arbejdspladsen for en hørehandicappet medarbejder i form af ombygning. 

Omkostningerne for at tilpasse arbejdspladsen lød på 40.000 kr., hvilket kommunen ikke havde 

                                                      
59 Lovforslag nr. 92 bemærkning til nr. 11 



Side 29 af 81 
 

gjort. Retten kom i sagen frem til at der i den konkrete sag ikke var tale om en uforholdsmæssig stor 

byrde for kommunen. Retten lagde særligt vægt på at kommunen ikke havde undersøgt muligheden 

for at få tilskud til ombygningen. Dommen betyder således at arbejdsgiver skal sikre sig at 

undersøge sine muligheder for tilskud til tilpasning førend denne træffer beslutning om, hvorvidt en 

tilpasning er uforholdsmæssig stor byrde eller ej.  

 

2.10.4 Kompetent, egnet og disponibel 
 
Som nævnt for oven, skal den handicappede være kompetent, egnet og disponibel til stillingen, før 

at der overhovedet kan foreligge tilpasningspligt for arbejdsgiveren. 

 

”Med forbehold af forpligtelsen til i rimeligt omfang at foretage tilpasninger af hensyn til personer 

med handicap kræver dette direktiv hverken ansættelse, forfremmelse, fortsat ansættelse eller 

uddannelse af en person, der ikke er kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentlige 

funktioner i forbindelse med den pågældende stilling eller at følge en given uddannelse.”60. 

 

Tilpasningsforpligtelsen gælder således kun for arbejdsgiver såfremt den handicappede person er 

kompetent, egnet og disponibel til stillingen. Der kan i forbindelse med dette krav nævnes en sag61 

fra Vestre Landsret. Sagen omhandlede en medarbejder, der var ansat i et fleksjob på 20 timer, 

grundet en blodprop i hjernen. Medarbejderen var vant til at bruge en bestemt type maskine på 

arbejde, og da denne maskine blev nedlagt og der kom en ny, var arbejdsgiver behjælpelig med at 

oplære medarbejderen med den nye maskine. Medarbejderen følte ikke, at det var muligt for denne 

at lære at bruge den nye maskine. På baggrund af det, vurderede Landsretten, at der ikke var sket 

forskelsbehandling fordi at medarbejderen stadig ikke kunne varetage sine arbejdsopgaver på en 

tilfredsstillende måde selvom at arbejdsgiveren havde opfyldt hjælpeforanstaltninger. Det er derfor 

en nødvendighed, at man er kompetent, egnet og disponibel til opgaven, ellers vil man ikke være 

beskyttet.  

 

 

 

                                                      
60 Præambel 17 i beskæftigelsesdirektivet  
61 U.2013.2435V 
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2.11 Funktionærlovens § 5, stk. 2 (120-dages reglen)  
 
120-dages tager udgangspunkt i, at en arbejdsgiver medfør af funktionærlovens § 5, stk. 2 kan 

opsige en funktionær med én måneds varsel, efter 120-dages sygdom, hvis nogle nærmere 

betingelser er opfyldt. Loven lyder: 

”Det kan dog ved skriftlig kontrakt i det enkelte tjenesteforhold bestemmes, at funktionæren kan 

opsiges med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang, når funktionæren inden for et 

tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i alt 120 dage. 

Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 

sygedage, og medens funktionæren endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at 

funktionæren er vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigelse er sket.”62 

 

Som det lyder af bestemmelsen, skal visse betingelser være opfyldt for at man kan påberåbe sig 

bestemmelsen. Det bør også nævnes, at de følgende betingelser kan gøre sig gældende for en 

medarbejder der ikke er funktionærer, hvis 120-dages reglen er aftalt i ansættelsesforholdet.  

 

Betingelserne for 120-dages reglen er: 

1. Det skal være aftalt i ansættelsesforholdet, at 120-dages reglen kan bruges hvis nødvendigt. 

Reglen er altså ugyldig, hvis det ikke skriftligt er aftalt mellem arbejdsgiver og arbejdstager, at 

reglen kan påberåbes hvis man bliver sygemeldt i 120 dage. Hvis det altså ikke skriftligt er aftalt, i 

ansættelseskontrakten, eller på anden skriftlig vis, kan arbejdsgiver kun opsige medarbejderen på 

baggrund af den normale opsigelsesvarsel. 63  

2. Medarbejderen skal have fået løn under de 120-dage som sygemeldt. 

Det er altså et krav, at medarbejderen skal have fået løn under de 120 dage som sygemeldt, da 

reglen ellers ikke vil kunne bruges. Dette krav plejer ikke at være et problem, da en funktionær som 

udgangspunkt får fuld løn under sygdom.  

3. De 120-dages sygdom skal ligge inden for et tidsrum på 12 måneder. 

Som bestemmelsen også beskriver, skal sygedagene ligge inden for en periode på ”12 hinanden 

følgende måneder” Det er altså ikke nødvendigt at opgørelsen skal ligge på starten af et kalenderår 

                                                      
62 Funktionærlovens § 5, stk. 2  
63 Jan Weidekamp, 120-dages reglen igen, 1. FUL § 5, stk. 2 – kort og godt  
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eller en måned, opgørelsen kan starte på en hvilken som helst dag og løbe 12 måneder frem fra den 

vilkårlige dag. Sygedagene behøver altså ikke at være i forlængelse af hinanden.64 

4. Opsigelsen skal ske i tilknytning til udløbet af de 120 dage. 

Reglen kan ikke påberåbes hvis opsigelsen ikke sker i tilknytning til udløbet af de 120 dage. Med 

dette forstås, at opsigelsen tidligst skal ske den 121. dag jf. Sag B-2790-1265 og senest den 129,5 

dag, jf. Sag B-3062-1266. Dette betyder altså, at 120-dages reglen ikke kan finde anvendelse hvis 

opsigelsen sker på den 130. Sygedag. Hvis dette finder anvendelse, skal arbejdsgiver gøre brug af 

den sædvanlige opsigelsesvarsel ifølge deres aftale.  

5. Opsigelsen skal ske mens medarbejderen stadig er sygemeldt. 

Hvis medarbejderen genoptager sit arbejde inden opsigelsen afgives, finder 120-dages reglen ikke 

anvendelse og arbejdsgiveren kan tidligst gøre brug af 120-dages reglen ved næste sygemelding.  

 

Ovenstående betingelser skal således være opfyldt, før en arbejdsgiver i medfør af funktionærlovens 

§ 5, stk. 2 kan opsige en funktionær med én måneds varsel, efter 120-dages sygdom. Når 

sygefraværet skyldes et handicap kan forholdende være anderledes. Det blev behandlet i Ring67 og 

Werge68 sagerne hvorfor Sø- og Handelsretten stillede nogle præjudicielle spørgsmål til EU-

domstolen, om Funktionærlovens § 5, stk. 2. Spørgsmålene lød således: 

”… er [direktiv 2000/78] til hinder for at anvende en national lovbestemmelse, hvorfor en 

arbejdsgiver har ret til at opsige en medarbejder med et forkortet varsel, når medarbejderen har 

oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage inden for 12 på hinanden følgende måneder, over for 

en medarbejder, der må anses for handicappet i direktivets forstand, når 

a) Fraværet er forårsaget af handicappet 

Eller 

b) Fraværet skyldes, at arbejdsgiveren ikke har iværksat de foranstaltninger, der under hensyn 

til de konkrete behov er hensigtsmæssige for at give en person med handicap adgang til at 

                                                      
64 Jan Weidekamp, 120-dages reglen igen, 3. Delvise sygedage 
65 Sag B-2790-12, Vestre Landsret 30. januar 2014 
66 Sag B-3062-12, Østre Landsret dom 30. april 2014 
67 C-335/11 
68 C-337/11 
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udøve sin beskæftigelse”69 

Disse spørgsmål er med til at give en bedre forståelse af, hvorvidt en arbejdsgiver kan opsige en 

medarbejder der har været syg i 120 dage i en periode på 12 måneder, når sygdommen skyldes en 

handicap eller sygefraværet skyldes de manglende tilpasningsforanstaltninger fra arbejdsgiverens 

side. Hertil svarer domstolen til spørgsmål a) i præmis 76, at en handicappet medarbejder har større 

chance for at have flere sygedage da denne er handicappet og dermed komme hurtigere op på de 

120-dage end en ikke-handicappet kollega. Der er altså en større risiko for en handicappet 

medarbejder at blive syg grundet handicappet end en ikke handicappet arbejdskollega, derfor ville 

de af funktionærlovens § 5, stk. 2 afsatte 120-dage være opbrugt hurtigere af en handicappet. EU-

domstolen vurderer altså, at denne bestemmelse er med til at medføre en indirekte 

forskelsbehandling på grund af handicap jf. art. 2 stk. 2, litra b).70 

 

”...skal det undersøges om denne forskellige behandling er objektivt begrundet i et legitimt mål, om 

midlerne til at opfylde det pågældende mål er hensigtsmæssige og ikke går ud over hvad der er 

nødvendigt for at nå det af den danse lovgiver forfulgte mål.”71 

 

Den indirekte forskelsbehandling kan altså være lovlig ved objektivt begrundelse og ved en 

overholdelse af proportionalitetsprincippet. Der bliver i præmis 78 påpeget, at formålet med 

funktionærlovens § 5, stk. 2, er at arbejdsgiver har mulighed for at opsige en medarbejder med 

særlig høj risiko for gentaget langvarig fravær, samt for arbejdstagere at beholde deres stilling under 

sygefraværet. 

EU-Domstolen vurderer i præmis 79, at den danske regering ser den nævnte lov som værende 

fordelagtig for begge parter i situationen, da den tager højde for begges interesser. Altså 

konkluderes der, at 120-dages reglen er en legitim regel, som er med til at beskytte syge 

arbejdstagere. Det er op til national ret, at vurdere hvorvidt proportionalitetsprincippet er opfyldt.72  

 

I forhold til spørgsmål b) svarede EU-Domstolen, at det ville være imod direktivet, hvis 

sygefraværsdagene blev medregnet i det samlede regnskab på 120-dage, hvis sygefraværet skyldes, 

                                                      
69 De forenede sager C-335/11 Ring, og C-337/11 Werge, præmis 26 spørgsmål 4) 
70 Direktiv 2000/78 
71 De forenede sager, præmis 77 
72 De forenede sager C-335 Ring, og C-337/11 Werge, præmis 80 
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at arbejdsgiver har undladt at opfylde de hensigtsmæssige foranstaltninger i forbindelse med sin 

forpligtelse til at foretage tilpasninger i rimeligt omfang, som nævnt i direktivets art. 5.73 

Det er altså slået fast, at en arbejdsgiver ikke kan gøre brug af 120-dages reglen hvis denne ikke har 

foretaget de hensigtsmæssige foranstaltninger for den pågældende handicappede medarbejder.  

 

2.12 Ring og Werge sagerne 
 
De mest omtalte sager i forbindelse med diskrimination af handicappede i Danmark er de forenede 

sager Ring og Werge jf. C-335/11 (Ring) samt C-337/11 (Werge). Sagerne er særligt interessante, 

da de både er behandlet af EU-Domstolen samt de nationale domstole. Dette afsnit indeholder en 

analyse af Sø- og Handelsrettens behandling af sagerne som undervejs stillede en række 

præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen for dermed at komme med en afgørelse i sagerne. Sagen 

som vedrørte Werge blev efterfølgende anket til Højesteret, som i modsætning til Sø- og 

Handelsretten kom frem til en lidt anden afgørelse end Sø- og Handelsretten gjorde. Især to forhold 

gør Højesterets afgørelse særlig interessant i forhold til tidligere retspraksis, i) Højesteret var ikke 

enig med Sø- og Handelsretten i, at arbejdsgiver havde tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse, efter 

forskelsbehandlingslovens § 2a samt ii) Højesteret tog stilling til, hvorvidt den danske 120-dages 

regel er i strid med det EU-retlige proportionalitetsprincip. 

 
Fra et EU retligt perspektiv er sagerne særligt interessante, da de med dets EU-retlige islæt:  

1) Bidrager til en forståelse af hvorledes handicapbegrebet skal fortolkes i praksis 

2) Belyser arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse (herunder tilbud om nedsat arbejdstid) som 

gennemgået ovenfor 

3) Bidrager til en yderligere forståelse af 120-dages reglen sammenholdt med arbejdsgivers 

tilpasningsforpligtelse 

 

Derudover er Højesterets henholdsvis Sø- og Handelsrettens behandling af sagerne på national plan 

yderligere interessante da disse:  

1) Bidrager til en yderligere forståelse af arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse, samt 

2) Sammenholder 120-dages reglen i forhold til det EU-retlige proportionalitetsprincip 

 

                                                      
73 De forenede sager C-335 Ring, og C-337 Werge, præmis 68 
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2.12.1 Sø- og Handelsrettens dom i Ring/Werge-sagerne 
 
Sø- og Handelsretten afsagde d. 31. januar 2014 to domme i Ring/Werge-sagerne som begge 

omhandlede, hvorvidt arbejdsgivers opsigelse af de to medarbejdere i henhold til funktionærlovens 

§ 5 stk. 2 (120-dages reglen) var i strid med forskelsbehandlingsloven.74  

 

2.12.1.1 F-19-06 Ring  
 
I denne sag var der tale om en medarbejder (Jette Ring) som i november 2005 blev opsagt efter 

120-dages reglen som angivet i funktionærlovens § 5 stk. 2 med den begrundelse, at denne havde 

haft for mange sygedage. Ring led af en ryglidelse (slidgigt) som løbende medførte til flere 

sygemeldinger, senest d. 6. juni 2005 pga. en diskusprolaps efterfulgt af en operation d. 29. juni 

2005.75 Det fremgår i domsbeskrivelsen at Ring allerede i februar 2015 havde spurgt arbejdsgiver 

om muligheden for at få hæve- sænkeborde ligesom hun havde et ønske om flexjob.76 Ved et brev 

d. 15. november 2005 modtager Ring et brev om at et ønske om flexjob ikke kan imødekommes 

med begrundelsen: ”… ressourcerne skal jo gå op også set fra virksomhedens side, og det har jeg 

forstået det ikke gør hvis vi sagde ja til dit ønske”.77 Heller ikke ønsket om hæve- sænkeborde blev 

imødekommet på trods af at andre medarbejdere i virksomheden havde disse type borde. Rings 

ønske herom blev ikke imødegået med den begrundelse at den del af bygningen hun sad i ville 

kræve en ombygning.78 Ring bliver herefter opsagt med henvisning til 120-dages reglen, hvorefter 

Ring gør gældende at opsigelsen efter 120-dages reglen er i strid med forskelsbehandlingsloven, da 

størstedelen af hendes sygefravær skyldtes hendes ryglidelse, som udgjorde et handicap i 

forskelsbehandlingslovens forstand.  

 

2.12.1.2 F-13-06 Werge 
 
I denne sag var der tale om en medarbejder (Lone Werge) som følge af et trafikuheld i december 

2003 får en piskesmældsskade i nakken.79 Efter ulykken blev Werge sygemeldt i 3 uger og passede 

efterfølgende sit arbejde på fuldtid igen. Året efter, den 4. november 2004 fik Werge det meget 

                                                      
74 Jf. henholdsvis F-13-06(Werge) samt F-19-06 (Ring)  
75 Jf. F-19-06 samt U.2014.1223.SH 
76 Sø- og Handelsrettens Dombog – F-19-06 s. 5 
77 Sø- og Handelsrettens Dombog – F-19-06 s. 6-7 
78 Sø- og Handelsrettens Dombog – F-19-06 s. 6 
79 Jf. F-13-06 samt U.2015.3301H 
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værre og blev efter aftale med regnskabsdirektøren deltidssygemeldt i 4 uger, hvorfor hun skulle 

arbejde ca. 4 timer om dagen. Den efterfølgende periode, d 10 januar 2005, bliver Werge sygemeldt 

på fuldtid og får d. 17. januar 2005 afsendt en lægeerklæring som redegjorde for, at hun havde 

været uarbejdsdygtig og at det ville vare i yderligere en måned. Werge blev d. 21. april 2005 opsagt 

med en måneds varsel md henvisning til 120-dages reglen i funktionærlovens § 5, stk. 2. Ligesom 

Ring, gjorde Werge gældende at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven, da 

størstedelen af hendes sygefravær skyldtes hendes nakkelidelse, som udgjorde et handicap i 

forskelsbehandlingslovens forstand.  

 

2.12.2 Sø- og Handelsrettens afgørelse i sagerne med henvisning til EU-Domstolens afgørelse i 

de forenede sager C-335/11 og C-337/11 

I begge ovennævnte sager, anlagde HK som repræsentant for henholdsvis Ring og Werge, påstand 

om at: i) de begge er handicappede i lovens forstand og at arbejdsgiver derfor var forpligtet til at 

tilbyde dem nedsat tid som følge af arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse jf. 

forskelsbehandlingslovens §2a, samt ii) 120-dages reglen ikke finder anvendelse, da sygefraværet 

var begrundet i handicap.  

Forud for sin afgørelse i Ring og Werge sagerne anmodede Sø- og Handelsretten om præjudiciel 

afgørelse fra EU-Domstolen for en række forhold som de ønskede EU-Domstolen tog stilling til, 

herunder blandt andet handicapbegrebet.80  

 

EU-Domstolen lagde til grund, at handicapbegrebet skal fortolkes således:  

”… at det omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller 

uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af fysiske, mentale 

eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt 

og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er 

af lang varighed. Karakteren af de foranstaltninger, som arbejdsgiveren skal træffe, er ikke 

afgørende for, om en persons helbredstilstand skal anses for omfattet af dette begreb”.81 

 

Af ovenstående kan det udledes, at for at en person skal anses som værende handicappet skal der 

være tale om en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom. Sygdommen skal 

                                                      
80 Sø- og Handelsrettens præjudicielle spørgsmål findes i præmis 26 i de forenede sager C-335/11 og C-337/11 
81 Jf. præmis 47 i C-335/11 og C-337/11 
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medføre en begrænsning som følge af en fysisk- mental- eller psykisk skade og sygdommen skal 

udover at være langvarig, hindre den enkelte i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod 

med andre arbejdstagere. Hvornår en begrænsning er af ”lang varighed” tager EU-Domstolen ikke 

nærmere stilling til. Dette må således tilkomme de nationale myndigheder at vurdere. Omfanget af 

de foranstaltninger som arbejdsgiver skal træffe er uden betydning og dermed ikke afgørende for 

om en person kan anses for at være omfattet af handicapbegrebet (dvs. hvis arbejdsgivers 

tilpasningsforpligtelse eksempelvis ”blot” består i at tilbyde den ansatte nedsat arbejdstid er dette 

forhold uden betydning for om personen anses for handicappet eller ej, forudsat at de øvrige forhold 

kan gøres gældende). Sidstnævnte forhold understøttes af EU-Domstolens følgende udtalelse:  

 

”Det bemærkes i denne henseende at begrebet >>handicap<<, således som det følge af denne doms 

præmis 38, skal forstås således, at det omfatter en gene for udøvelsen af en erhvervsmæssig 

aktivitet, og ikke, som anført af DAB og af Pro Display82, således, at det er umuligt at udøve en 

sådan aktivitet. Helbredstilstanden for en handicappet person, som er i stand til at arbejde, om end 

kun på deltid, kan derfor henhøre under begrebet >>handicap<<. En fortolkning som den af DAB og 

Pro Display foreslåede ville i øvrigt være uforenelig med målet med direktiv 2000/78, som bl.a. er, 

at en handicappet person kan få adgang til beskæftigelse eller til at udøve den”83 

 

EU-Domstolen forkaster dermed DAB og Pro Displays forståelse af handicapbegrebet, at det skal 

forstås på en måde at det for den enkelte er umuligt at udøve sin erhvervsmæssige aktivitet førend 

en person kan anses at være handicappet. EU-Domstolen belyser her, at det er nok med at der ”blot” 

er tale om en gene for udøvelsen af erhvervsmæssig aktivitet for at der kan være tale om handicap. 

Her er det også værd, at bemærke at EU-Domstolen henviser til beskæftigelsesdirektivets formål 

om adgang til de handicappede på arbejdsmarkedet.  

 

Alt i alt kan det siges, at EU-Domstolen i de forenede sager definerer et meget bredt 

handicapbegreb.  

 

Som følge af denne afklaring vurderer Sø- og Handelsretten med henvisning til EU-Domstolens 

afgørelse, at både Ring og Werge er handicappede i forskelsbehandlingslovens forstand. 

                                                      
82 Ring henholdsvis Werges arbejdsgivere 
83 Jf. præmis 44 i C-335/11 og C-337/11 
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Spørgsmålet var således, hvorvidt arbejdsgiver (DAB henholdsvis Pro Display) havde overholdt 

deres tilpasningsforpligtelse efter forskelsbehandlingslovens § 2a.  

 

Et af de præjudicielle spørgsmål som blev anlagt EU-Domstolen var, hvorvidt en reduktion af 

arbejdstiden udgøre en tilpasningsforpligtelse efter artikel 5 i direktiv 2000/78.84 Hertil anfører EU-

Domstolen følgende:  

 

”Henset til det ovenstående skal det tredje spørgsmål besvares med, at artikel 5 i direktiv 2000/78 

skal fortolkes således, at en nedsættelse af arbejdstiden kan udgøre en af de 

tilpasningsforanstaltninger, der er omfattet af denne artikel. Det tilkommer den nationale ret at 

vurdere, om en nedsættelse af arbejdstiden, under omstændigheder som dem, der foreligger i 

hovedsagerne, som en tilpasningsforanstaltning udgør en uforholdsmæssig stor byrde for 

arbejdsgiveren”.85 

 

Med denne præmis, anfører EU-Domstolen således at nedsat arbejdstid kan udgøre en 

tilpasningsforpligtelse og vurderingen omkring hvorvidt tilpasningen udgør en uforholdsmæssig 

stor byrde for arbejdsgivere, skal foretages efter nationale regler. På denne baggrund kommer Sø- 

og Handelsretten i sin afgørelse frem til, at arbejdsgiver i hverken Ring henholdsvis Werge sagerne 

havde overholdt sin tilpasningsforpligtelse. I Rings tilfælde var der anmodet om tilpasninger i form 

af fleksjob samt hæve/sænkeborde, hvilket ikke blev imødekommet af arbejdsgiver. Sø- og 

Handelsretten fandt, at arbejdsgiver havde tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse samt at en eventuel 

tilpasning ikke ville udgøre en uforholdsmæssig stor byrde.86 EU-Domstolen henviser i Rings 

tilfælde nationalretten til, at der kan inddrages det faktum, at arbejdspladsen efter at have opsagt 

Ring søgte en deltids kontorassistent, samt at Ring efter opsigelsen fik deltidsjob som hun kunne 

udføre. Der bliver efterfølgende henvist til, at man i Danmark kan få tilskud til disse tilpasninger.87 

Sø- og Handelsretten finder på den baggrund, at Ring er egnet og disponibel i forhold til at udføre 

sit arbejde på opsigelsestidspunktet, da der i sagen ikke foreligger omstændigheder for at det 

modsatte.  

 

                                                      
84 Jf. præmis 26 spørgsmål 3 C-335/11 og C-337/11 
85 Jf. præmis 64 spørgsmål 3 C-335/11 og C-337/11 
86 Sø- og handelsrettens dombog F-19-06 side 33-34 
87 Jf. præmis 62-63 C-335/11 og C-337/11 
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Samme udfald gjorde sig gældende for Werge’s vedkommende, hvor Sø- og Handelsretten ligeledes 

kom frem til, at arbejdsgiver havde tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse samt at tispasningen ikke 

udgjorde en forholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiver.88 Endvidere finder Sø- og Handelsretten, at 

sygemelding begrundet i handicap ikke kan medtages i forhold til at beregne antal sygedage ved 

anvendelsen af 120-dages reglen og at brugen heraf direkte er i strid med forskelsbehandlingslovens 

§ 2 stk. 1, jf. henholdsvis § 1 stk. 2. 89 

 

På baggrund af ovenstående fandt Sø- og Handelsretten, at både Ring og Werge’s afskedigelse var 

begrundet i deres handicap og at arbejdsgiver havde talt sygedage i henhold til 120-dages reglen på 

forkert grundlag. Afskedigelserne var dermed i strid med forskelsbehandlingsloven og både Ring og 

Werge fik godtgørelse i form af 12 måneders løn.  

 

2.12.3 Højesterets afgørelse i Werge-sagen 

Werge-sagen blev efterfølgende anket til Højesteret som i forhold til Sø- og Handelsretten kom til 

en lidt anden konklusion.90 Indledningsvist vurderer Højesteret ligesom Sø- og Handelsretten, med 

henvisning til EU-Domstolens besvarelse i de forenede sager, at Werge på opsigelsestidspunktet var 

omfattet af handicapbegrebet efter forskelsbehandlingsloven og det bagvedliggende direktiv.91 

Højesteret udtalelse ligger til grund at bevisbyrden for, at der er tale om en sygdom der havde 

medført handicap, påhviler Werge.92  

 

Modsat Sø- og Handelsretten var Højesteret ikke enige i at arbejdsgiver havde tilsidesat sin 

tilpasningsforpligtelse efter forskelsbehandlingslovens § 2a. I den forbindelse tillægger Højesteret 

det vægt, at arbejdsgivers pligt til at foretage tilpasninger forudsætter:93 

- At arbejdsgiver ved eller bør vide, at arbejdstageren er handicappet 

I Werge’s tilfælde er det således en forudsætning, at Pro Display kun kan anses at have tilsidesat sin 

tilpasningsforpligtelse, såfremt Pro Display vidste eller burde vide at Werge i april 2005 (dvs. 

opsigelsestidspunktet) var handicappet. Højesteret nævner, at ved bedømmelsen af om, 

                                                      
88 Sø- og handelsrettens dombog F-13-06 side 31-32 
89 Sø- og handelsrettens dombog F-13-06 side 32-33 
90 Højesterets dom af 23. juni 2015, sag 25/2014 
91 Højesterets dom af 23. juni 2015, sag 25/2014, s. 4 
92 Højesterets dom af 23. juni 2015, sag 25/2014, s. 4 
93 Højesterets dom af 23. juni 2015, sag 25/2014, s. 5 
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arbejdsgiveren vidste eller burde vide om Werge var handicappet, må det samlede forløb tages i 

betragtning.94 Højesteret tillægger altså den samlede sygdomsforløb betydning i henhold til at 

vurdere, hvorvidt arbejdsgiver vidste eller burde vide, at Werge var handicappet (og dermed ikke 

kun de sidste måneder op til opsigelsen).  

Da Werge efter ulykken tilbagevender på arbejde på fuldtid, kan hun kun klare at arbejde i 10 

måneder hvorefter hun med råd fra sin læge og en aftale med hende og arbejdsgiveren går på deltid. 

Hendes arbejdsopgaver blev fremover begrænset og nogle af hendes kollegaer aflastede hende ved 

nogle af arbejdsopgaverne. Werge melder sig efterfølgende syg på fuldtid og undlader i denne 

periode at sende diverse lægeerklæringer om hendes situation til arbejdsgiver. 

Højesteret ligger til grund, at Werge ikke havde fremsendt speciallægeerklæringerne angående 

varigheden af sygdommen til hendes arbejdsgiver. Det blev tillagt vægt, at Werge d. 4 april 2005 

vha. en lægeerklæring kunne bevise, at hun led af en langvarig funktionsnedsættelse, men at denne 

erklæring ikke blev sendt til arbejdsgiver.95 Efter en samlet vurdering fandt Højesteret det ikke 

godtgjort, at Pro Display på opsigelsestidspunktet vidste eller burde vide, at Werges sygdom havde 

medført et handicap. På den baggrund vurderer Højesteret, modsat Sø- og Handelsretten, ikke at Pro 

Display har tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse efter forskelsbehandlingslovens § 2a.96  

 

Højesterets dom fastlægger således, at arbejdstager har ansvaret for at underrette arbejdsgiver om 

sin sygdom, såfremt dette har udviklet sig til et handicap i lovens forstand. Arbejdsgiver er altså 

ikke forpligtet til at tilpasse arbejdspladsen, hvis denne ikke ved eller burde vide at medarbejderen 

lider af et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Fra arbejdstagers perspektiv er det oplagt, 

at sende og informere arbejdsgiver om sin sygdom, da arbejdsgiver ellers kan fritages 

tilpasningspligten efter forskelsbehandlingslovens § 2a. Højesterets afgørelse er særlig unik her, da 

den:  

- For det første udtaler at arbejdstager har bevisbyrden for at der er tale om handicap, og 

- For det andet udtaler at arbejdsgiver ikke kan anses at tilsidesætte sin tilpasningsforpligtelse 

såfremt denne ikke vidste/burde vide at der er tale om et handicap  

 

                                                      
94 Højesterets dom af 23. juni 2015, sag 25/2014, s. 6 
95 Højesterets dom af 23. juni 2015, sag 25/2014, s. 6 
96 Højesterets dom af 23. juni 2015, sag 25/2014, s. 6 
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Normalt har en arbejdstager ikke en generel oplysningspligt, men i sådanne tilfælde har 

arbejdstageren bevisbyrden for at sygdommen er et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.  

Hvis Werge i denne sammenhæng havde sendt lægeerklæringerne og dokumenteret for sit handicap, 

ville arbejdsgiver være i besiddelse af de oplysninger som ville være nok til at defineres som denne 

” viden/burde viden” om at Werge led af et handicap og Sø- og Handelsrettens afgørelse ville 

således være blevet stadfæstet. 

 

Højesteret tog endvidere stilling til om beskæftigelsesdirektivet er til hinder for 120-dages reglen, 

dvs. hvorvidt 120-dages reglen forfølger et legitimt mål og ikke går ud over hvad der er nødvendigt 

for at nå dette mål. EU-Domstolen henviste i de forenede sager Ring og Werge til at denne 

vurdering tilkom de nationale myndigheder.97 Her fastligger Højesteret, at en national regel som 

120-dages reglen forfølger et legitimt mål og ikke går ud over hvad der er nødvendigt for at nå dette 

mål, heller ikke i forhold til handicappede, på baggrund af følgende:98 

- Formålet med 120-dages reglen er at undgå, at arbejdsgiver i tilfælde af medarbejderens 

sygdom skal føle sig tilskyndet til straks at opsige denne, og 

- At det er en refleksvirkning af bestemmelsen, at det er lettere for en person med risiko for 

sygefravær at opnå ansættelse.  

 

Beskæftigelsesdirektivets forbud mod handicap vurderes efter Højesterets opfattelse dermed ikke at 

være til hinder for 120-dages reglen, hvilket i praksis betyder, at sygdom begrundet i handicap kan 

medregnes i forhold til anvendelsen af 120-dages reglen. Her er der igen en divergens i forhold til 

afgørelsen fra Sø- og Handelsretten, hvor handicaprelateret sygdom ikke måtte medregnes i 120-

dages reglen.  

 

2.12.4 Højesterets dom af 11. August 201599 (sammenlignelig dom) 

Denne sag handler om en ansat (frem over A) i et supermarked, som i sommeren 2008 fik 

konstateret leddegigt. Medarbejderen var ansat som afdelingsleder og hendes stilling krævede 

derfor at hun var meget fleksibel i forhold til at varetage nogle af de arbejdsopgaver der hørte til 

stillingen. Hendes leddegigt forhindrede hende i at udføre sit arbejde på bedste vis og måtte derfor 

                                                      
97 Præmis 92 C-335/11 og C.337/11 
98 Højesterets dom af 23. juni 2015, sag 25/2014, s. 6 og 7 
99 U 2015.3827 H 
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efter råd fra egen læge fritages for nogle af de arbejdsopgaver der fulgte med, herunder 

kassearbejde som hun havde svært ved. Den 1. april 2009 blev arbejdspladsen overtaget af en ny 

ejer, som var bekendt med A’s lidelse og at denne under arbejdet kunne have brug for værktøjer for 

at gøre arbejdet nemmere, herunder håndledsskinner som denne brugte til håndbelastende 

arbejdsfunktioner. A fik d. 27 april 2009 en lægeerklæring hvoraf der fremgik at dennes lidelse var 

af kronisk karakter. D. 13 juli 2009 blev A deltidssygemeldt. Arbejdsgiver tog initiativ til at ændre 

på A’s arbejdsgang mens denne var deltidssygemeldt. Arbejdsgiveren meddelte A, at denne ikke 

længere kunne varetage opgaven som afdelingsleder i den nuværende stilling, da denne ikke 

længere er fleksibel grundet lidelsen, derfor blev A tilbudt at være afdelingsleder af kasse-, kiosk-, 

postafdelingen. Dette tilbud takkede A nej til, da det krævede at denne skulle sidde ved kassen, som 

denne i forvejen har svært ved. A foreslog derimod at stå for bogføringen på arbejdspladsen og lave 

skilte samt vagtplaner.  Dette blev der ikke gjort mere ved. A blev fuldtidssygemeldt d. 4 september 

2009 og blev efterfølgende opsagt d. 10 december 2009 med henvisning til 120-dages reglen. I 

modsætning til Werge sagen vidste arbejdsgiver her at A var handicappet. 

 

Sagens hovedspørgsmål var således, om arbejdspladsen over for A havde tilsidesat sin 

tilpasningsforpligtelse.  

 

Både Østre Landsret og Højesteret var enige i, at arbejdsgiver vidste eller burde vide, at A’s lidelse 

var et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Selvom A i april 2009 fik en lægeerklæring 

om at dennes lidelse var kronisk, hvilket kan betyde et handicap, var det i juni 2009 et år siden, at A 

havde fået konstateret leddegigt, som arbejdsgiver burde vide var af langvarig karakter. Højesteret 

finder derfor, at A på opsigelsestidspunktet var omfattet af handicapbegrebet, og der understreges, 

at selvom hun i midlertidigt fik det bedre vha. medicin, ændrede det ikke på at hun var omfattet af 

handicapbegrebet under opsigelsen.  

 

Højesteret vurderede at arbejdsgiver havde tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse.100 Arbejdspladsen 

havde tilbudt A, at være leder for en ny afdeling der krævede kassearbejde, som denne i forvejen 

havde svært ved grundet handicappet. På baggrund af det, vurderer Højesteret, at det ikke var en 

hensigtsmæssig tilpasning at tilbyde, da denne ikke holder til det. Eftersom A efterfølgende 

begyndte at arbejde på en ny arbejdsplads som deltid i en flexordning, lagde Højesteret vægt på, at 

                                                      
100 U 2015.3827 H s. 12-13 
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denne godt kunne holde til et sådan arbejde, og at arbejdspladsen godt kunne have tilbudt A denne 

form for stilling som passende afhjælpning. Efter oplysninger fra vidner, kom Højesteret frem til, at 

der på arbejdspladsen var rigeligt arbejde som administrativt deltids kontorarbejde til A, og at 

arbejdspladsen ikke havde tilbudt denne tilpasningsform A. Eftersom at EU-Domstolen 

konstaterede i Ring og Werge-sagen, at en deltidsstilling også kan være en hensigtsmæssig 

tilpasning af arbejdspladsen, kom Højesteret efter de fornødne oplysninger frem til, at 

arbejdspladsen ikke havde opfyldt deres tilpasningsforpligtelse efter forskelsbehandlingslovens § 

2a. Det kan altså tydeligt forstås, at det meste af A’s sygemelding skyldes arbejdspladsens 

manglende tilpasningspligt. Hvis arbejdspladsen havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse i form af 

en deltidsstilling havde denne situation ikke forekommet, da det efter de fornødne oplysninger ses, 

at A godt kan varetage en deltidsstilling. På baggrund af arbejdsgivers manglende opfyldelse af 

tilpasningsforpligtelsen fandt Højesteret, at arbejdsgiver ikke kunne bruge 120-dages reglen i denne 

situation, da sygefraværet vurderedes at være en konsekvens af arbejdsgivers manglende opfyldelse 

af tilpasningsforpligtelsen. A fik herefter godtgørelse i form af 9 måneders løn.  

 
 
2.13 Delkonklusion 
Både i beskæftigelsesdirektivet og i forskelsbehandlingsloven er der et forbud mod 

forskelsbehandling af personer på grund af blandt andet handicap. Det betyder at arbejdsgiver ikke 

må lægge vægt på den enkeltes handicap i en ansættelses- henholdsvis afskedigelsessituation.  

I forhold til spørgsmålet om hvornår en person er omfattet af handicapbegrebet, må EU-Domstolens 

definition i de forenede sager Ring og Werge lægges til grund jf. præmis 47 henholdsvis præmis 44 

i C-335/11 og C-337/11. Her blev det fastlagt, at handicapbegrebet er en lægeligt diagnosticeret 

helbredelig eller uhelbredelig sygdom, som medfører en fysisk, mental eller psykisk begrænsning 

som i samspil med forskellige barrierer hindrer en person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet 

på lige fod med andre arbejdstagere. Det er et krav at begrænsningen er af lang varighed. Det må 

konkluderes, at EU-Domstolen anlægger en bred definition af handicapbegrebet. 

 

På baggrund af ovenstående er det vigtigt, at arbejdsgiver kan skelne mellem afgrænsningen 

mellem almindelig sygdom/handicap når denne vil anvende 120-dages reglen. Sondringen har 

afgørende betydning for arbejdsgivers forpligtelser førend denne afskediger en medarbejder efter 

120-dages reglen som hjemlet i funktionærlovens §5, stk. 2.  Heraf følger det at såfremt en 

medarbejder er omfattet af handicapbegrebet og samtidig er egnet, kompetent og disponibel til at 
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udføre stillingen, har arbejdsgiver i henhold til forskelsbehandlingslovens § 2a pligt til at foretage 

nødvendige og hensigtsmæssige foranstaltninger, med henblik på at den handicappede medarbejder 

kan fortsætte på arbejdspladsen. Dette gælder ikke, hvis foranstaltningerne vil udgøre en 

uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiveren, forudsat at arbejdsgiver har undersøgt sine 

muligheder for offentlig tilskud. Nedsat arbejdstid anses i praksis at udgøre en tilpasning.  

 

Det kan med henvisning til Højesterets afgørelse i Werge sagen konkluderes, at førend arbejdsgiver 

afskediger en medarbejder efter 120-dages reglen, skal denne have udført sin tilpasningsforpligtelse 

som nævnt i forskelsbehandlingslovens § 2a. Såfremt arbejdsgiver har forsømt denne pligt, anses en 

afskedigelse efter 120-dages reglen at være uberettiget. Arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse er dog 

betinget af at arbejdsgiver vidste eller burde vide om den enkelte medarbejder led af et handicap, 

hvilket påligger den handicappede et ansvar om at informere om dette når denne får en lægelig 

diagnose herom. I Werges tilfælde var arbejdsgiver uvidende omkring dette, hvorfor Højesteret 

anså at arbejdsgiver i denne situation ikke havde tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse.  

 

Slutteligt kan det konkluderes, at beskæftigelsesdirektivet ikke er til hinder for 120-dages reglen, da 

120-dages reglen forfølger et legitimt mål og ikke går udover hvad der er nødvendigt for at nå dette 

mål. I forlængelse af dette kan sygdom begrundet i handicap medregnes i henhold til anvendelsen af 

120-dages reglen.  
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3 Økonomisk analyse 
 

Den økonomiske analyse i denne afhandling består i at undersøge hvilke tiltag arbejdsgiver kan 

foretage for at bidrage til et attraktivt (inklusion) og fleksibelt (flexicurity) arbejdsmarked for de 

handicappede. I den forbindelse kigges der nærmere på fleksibilitetsformer samt hvad der findes af 

støtteordninger fra det offentlige sammenholdt med de handicappedes aktuelle placering på 

arbejdsmarkedet. Hertil fremlægges statistikker over de handicappedes muligheder på det danske 

arbejdsmarked sammenlignet med personer uden handicap. Som enhver anden 

ansættelsesbeslutning, er det i sidste ende op til den enkelte arbejdsgiver, hvilken ansættelsespolitik 

disse kører med når det gælder ansættelse af handicappede personer.  

 

De økonomiske teorier som findes relevante at undersøge er inklusion samt flexicurty da disse 

teorier netop beskriver, hvordan arbejdsgiver kan bidrage til et attraktivt arbejdsmarked for de 

handicappede (inklusion) samt hvordan arbejdsgiver kan bidrage til et fleksibelt arbejdsmarked for 

de handicappede (flexicurity). For at kigge nærmere på, hvordan lovgrundlaget som gennemgået i 

det juridiske afsnit er i praksis, vil der i den økonomiske analyse samtidig være en gennemgang af 

ordninger som arbejdsgiver kan gøre brug af, for at øge beskæftigelsen for personer med handicap.  

Der kan være mange årsager til at en arbejdsgiver vælger at opsige/ikke ansætte en person med et 

handicap. Ud fra en rationel økonomisk tilgang er den vigtigste nok omkostningerne for 

virksomheden ved at have en person med handicap ansat i sin virksomhed. Virksomhederne løber 

en risiko ved at have en person med handicap ansat i deres virksomhed, da lønnen ofte vil være 

højere end personens effektivitetsniveau i forhold til en person med ikke handicap. I de situationer 

som er gennemgået i det juridiske afsnit har arbejdsgiver valgt at opsige deres medarbejder efter 

120-dages sygedage som led i deres handicap. Formålet med 120-dages reglen er at den skal 

tilskynde arbejdsgivere i Danmark til at ansætte samt beholde arbejdstagere, som har særlig risiko 

for gentagende sygefravær samtidig med at arbejdsgiver kan opsige arbejdstagere som har 

sygefravær af meget lang varighed (over 120 dage). 101 Det fremgår af de forenede sager C-335/11 

og C-337/11, at den danske regering har anført: ”… at nævnte regel derfor på én gang tilgodeser 

arbejdsgivers og arbejdstagers interesser og er i tråd med den generelle regulering af det danske 

arbejdsmarked, der er baseret på en kombination af på den ene side fleksibilitet og aftalefrihed og 

                                                      
101 De forenede sager C-335/11 og C-337/11 præmis 78 
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på den anden side sikkerhed for arbejdstagerne”. 102 På baggrund af den danske regerings udtalelse 

skal 120-dages reglen således anses som et udtryk for den danske flexicurity-model, hvorfor det 

findes relevant at kigge nærmere på dette.  

 

3.1 Flexicurity 
Flexicurity er en blanding af begreberne flexibility (fleksibilitet) og security (social sikkerhed) på 

arbejdsmarkedet.103 Begrebet blev for første gang som politisk strategi anvendt i Holland i 

forbindelse med et regeringsforslag til arbejdsmarkedsreform.104 Ton Wilthagen definerede 

flexicurity som værende en politisk strategi på følgende måde:  

”En politisk, strategi, der synkront og bevidst forsøger at øge fleksibiliteten på arbejdsmarkedet i 

arbejdsorganiseringen og arbejdsrelationerne på den ene side og at øge sikkerheden – 

beskæftigelsessikkerheden og den sociale sikkerhed – navnlig for svage grupper på og uden for 

arbejdsmarkedet på den anden side”105 

Ud fra denne definition skal flexicurity således forstås at være en politisk strategi som i forhold til 

fleksibilitet og sikkerhed samtidigt og bevidst er målrettet svage grupper på og uden for 

arbejdsmarkedet. Begrebet er senere blevet forenklet af Europa-Kommissionen til at være defineret 

som følgende:  

”Integreret strategi, der har til formål at forbedre fleksibiliteten og sikkerheden på 

arbejdsmarkedet samtidigt (Europa-Kommissionen 2007:5)106 

I flexicurity-litteraturen sondres der mellem følgende fire fleksibilitetsformer: 107 

1. Numerisk fleksibilitet – Arbejdsgivers mulighed for at hyre og fyre sine medarbejdere 

2. Arbejdstidsfleksibilitet – Arbejdsgivers mulighed for at tilpasse længde samt placering af 

arbejdstid 

3. Funktionel fleksibilitet – Arbejdsgivers mulighed for at bruge arbejdskraften/sine 

medarbejdere til forskellige funktioner  

                                                      
102 De forenede sager C-335/11 og C-337/11 præmis 79 
103 Jensen, Carsten Strøby – Flexicurity og de danske arbejdsmarkedsrelationer – en eller to modeller? s. 29.  
104 Bredgaard, Thomas og Madsen, Per Kongshøj – Dansk Flexicurity – Fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet, 
s.23 
105 Wilthagen & Tros 2004: 169 oversat af: Bredgaard, Thomas og Madsen, Per Kongshøj – Dansk Flexicurity – 
Fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet, s.23 
106 Bredgaard, Thomas og Madsen, Per Kongshøj – Dansk Flexicurity – Fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet, 
s.24 
107 Bredgaard, Thomas og Madsen, Per Kongshøj – Dansk Flexicurity – Fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet, 
s.26 & Jensen, Carsten Strøby – Flexicurity og de danske arbejdsmarkedsrelationer – en eller to modeller?, s. 30.  
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4. Lønfleksibilitet – Arbejdsgivers mulighed for at tilpasse lønnen til markedsvilkårene på et 

givet tidspunkt 

Tilsvarende sondres der mellem følgende fire sikkerhedsformer: 108 

1. Jobsikkerhed – Arbejdstagers mulighed for at beholde sit job/risiko for at blive fyret  

2. Beskæftigelsessikkerhed – Arbejdstagers mulighed for at få et nyt job 

3. Indkomstsikkerhed – Arbejdstagers mulighed for at modtage indkomst 

(arbejdsløshedsunderstøttelse, dagpenge, sygedagpenge mv.) i tilfælde af arbejdsløshed, 

sygdom, ulykke og lignende 

4. Kombinationssikkerhed – Arbejdstagers mulighed for at kombinere arbejdsliv med privatliv 

eksempelvis gennem barselsordninger mv.  

Ifølge Kongshøj Madsen kan den danske flexicurity-model karakteriseres på baggrund af følgende 

fire forhold:109 

- Et arbejdsmarked med en høj grad af numerisk fleksibilitet samt jævnlige job skift.  

- Et arbejdsmarked med lav grad af jobbeskyttelse for personer der er i arbejde, da det er 

relativt let og omkostningsfrit for arbejdsgiver at afskedige sine medarbejdere. 

- Et arbejdsmarked med høj understøttelse (dagpenge, kontanthjælp mv.) i tilfælde af 

arbejdsløshed.  

- Et arbejdsmarked med en aktiv arbejdsmarkedspolitik, som udvikler de arbejdsløses 

kvalifikationer således at de bliver beskæftigelsesegnede til at udføre arbejde i forskellige 

brancher.  

Ovenstående karakteristika for den danske flexicurity-model betegnes også som værende den 

gyldne trekant med komponenterne; Fleksibelt arbejdsmarked (nemt for arbejdsgiver at hyre og 

fyre samt nemt for arbejdstager hurtigt at skifte job), Social sikkerhed (arbejdstager er ved 

arbejdsløshed sikret kontanthjælp eller dagpenge) og Beskæftigelsesindsats (arbejdstager får 

jobtilbud, vejledning, uddannelse så denne hurtigere kan komme i beskæftigelse igen) (jf. Madsen 

1999; Beskæftigelsesministeriet 2005). Den danske flexicurity-model er således bygget på en måde, 

hvor den varetager både arbejdsgivers, men også arbejdstagers interesser. Den fleksibilitet 

arbejdsgiver har ved at hyre og fyre medarbejdere modsvares af den sociale sikkerhed arbejdstager 

                                                      
108 Bredgaard, Thomas og Madsen, Per Kongshøj – Dansk Flexicurity – Fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet, 
s.26 & Jensen, Carsten Strøby – Flexicurity og de danske arbejdsmarkedsrelationer – en eller to modeller?, s. 30.  
109 Jensen, Carsten Strøby – Flexicurity og de danske arbejdsmarkedsrelationer – en eller to modeller?, s. 34-35 
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har i form af dagpenge/kontanthjælp således at ingen af parterne bliver stillet dårligere, når den ene 

stilles bedre. Ovenstående model bidrager til et dynamisk arbejdsmarked, hvor både arbejdsgiver og 

arbejdstager er stillet godt i tilfælde af konjunkturskift eller samarbejdsbrud fra modparten. 

Spørgsmålet er således om den danske model også gavner de handicappede på arbejdsmarkedet.  

 

3.2 Den danske flexicurity-model og handicappede 
I det foregående afsnit blev flexicurity begrebet gennemgået i forhold til det danske arbejdsmarked. 

Umiddelbart synes den danske flexicurity model at være til gavn for alle beskæftigede såvel som 

ikke beskæftigede arbejdstagere. Maria Ventegodt Liisberg (herefter Liisberg)110 har i sin ph.d.-

afhandling fra 2011111 samt artikel publiceret i Politiken samme år112 taget stilling, hvorvidt den 

danske flexicurity-model er til gavn for personer med handicap/ nedsat arbejdsevne. Liisberg 

argumenterer for at mangler i den danske flexicurity-model har medført, at personer med 

handicap/nedsat arbejdsevne i Danmark har sværere ved at bibeholde deres job og få adgang til 

arbejdsmarkedet sammenlignet med Sverige. Mens over 50% af de handicappede i Sverige er i 

beskæftigelse på arbejdsmarkedet er det kun omkring 25% af de handicappede i Danmark der er i 

beskæftigelse. 113 Sammenlignet med Danmark, er beskæftigelsesprocenten for handicappede i 

Sverige det dobbelte. Liisberg argumenterer for, at den store forskel skyldes den danske flexicurity-

model.114 Liisberg påpeger, at det forhold, at den danske flexicurity-model er bygget op omkring et 

fleksibelt arbejdsmarked gør at det er for nemt for en arbejdsgiver i Danmark at komme af med en 

handicappet medarbejder. Modsat Danmark, har Sverige ved lov indført en række krav til 

arbejdsgiverne som skal sikre at de handicappede/personer med nedsat arbejdsevne bliver i 

beskæftigelse. Især følgende forhold udgør en forskel i den danske lovgivning sammenlignet med 

den svenske:  

1. Den svenske ansættelseslovgivning, Lagen om anställningsskydd (LAS), forbyder, at en 

person kan afskediges så længe personen er til nytte for arbejdsgiveren i en alternativ stilling 

jf. LAS §7.115  

                                                      
110 Cand. Jur samt Phd i menneskerettigheder og handicap - Leder for Handicapteamet i Ligebehandlings- og 
Monitoreringsafdelingen,  Institut for Menneskerettigheder.  
111 Liisberg, Maria Ventegodt - Disability and Employment – A contemporary disability human rights approach applied 
to Danish, Swedish and EU law and Policy”.  
112 Liisberg, Maria Ventegodt – Handikappede hægtes af jobmarked.  
113 Liisberg, Maria Ventegodt – Handikappede hægtes af jobmarked. 
114 Liisberg, Maria Ventegodt – Handikappede hægtes af jobmarked. 
115 Lag (1982:80) om anställningsskydd minder om den danske funktionærlov. 



Side 48 af 81 
 

2. Den svenske arbejdsmiljølovgivning, Arbetsmiljölagen (AML), forpligter arbejdsgiveren til 

at denne sikrer sig den nødvendige viden og kapacitet i forhold til at håndtere en 

medarbejder med nedsat arbejdsevne som eksempelvis har behov for mindre arbejdsopgaver 

eller skal rykkes til en anden stilling.  

3. Den svenske lovgivning om sygedagpenge (Sjukpenning), forpligter arbejdsgiveren til at 

denne skal sikre nødvendig tilpasning af arbejdsopgaver samt oplæring af en eventuel 

stilling, så personen kan vende tilbage til arbejdet.  

Liisberg påpeger, at i Danmark nyder arbejdsgiveren stor fleksibilitet, med forbehold for forbud 

mod diskrimination på grund af handicap (jf. forskelsbehandlingsloven). Selvom den danske 

forskelsbehandlingslov forpligter arbejdsgiver til at tilpasse sig den handicappede (såfremt det ikke 

udgør uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiver) synes Liisberg at loven er langt fra hvad der er 

nok til at øge beskæftigelsesraten for de handicappede. 116 Liisberg henviser til at 120-dages reglen 

bør præciseres og påpeger at det er uklart for mange arbejdsgivere hvor langt deres 

tilpasningsforpligtelse rækker. For at øge beskæftigelsesraten for handicappede i Danmark, finder 

Liisberg at løsningen ligger i at fokus skal flyttes fra individuel kompensation til generelle 

strukturer ved at:  

- Samfundet skal gøres fysisk tilgængeligt 

- Fordomme mod handicap skal fjernes 

- Lovgivningen skal afspejle, at handicappede har lige ret til deltagelse på arbejdsmarkedet og 

andre dele af samfundslivet 

Ovenstående indebærer at der skal fokuseres mere på inklusion.  

 

3.3 Inklusion 
Som led i FN’s handicapkonvention er Danmark forpligtet til at inkludere inklusion på det nationale 

arbejdsmarked. FN’s handicapkonvention definerer ikke inklusion, men gengiver det i flere 

sammenhænge herunder artikel 3, artikel 19 samt artikel 24117:  

 

 

                                                      
116 Liisberg, Maria Ventegodt – Handikappede hægtes af jobmarked. 
117 Grundet dets store omfang af artiklen, gengives artikel 24 ikke, men den går ud på at deltagerstaterne skal inkludere 
handicappede i uddannelsessystemet.  
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Artikel 3 

Generelle principper 

Konventionens principper er: … c) Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet 

 

Artikel 19 

Retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet 

Deltagerstaterne anerkender, at alle personer med handicap har lige ret til at leve i samfundet med 

samme valgmuligheder som andre, og skal træffe effektive og passende foranstaltninger til at gøre 

det lettere for personer med handicap fuldt ud at nyde denne rettigheder samt fuldt ud at blive 

inkluderet og deltage i samfundet.  

 

Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion defineret inklusion som værende følgende: 118 

- Inklusion er en overordnet politisk vision om at skabe et samfund, hvor alle borgere har lige 

muligheder for at deltage i samfundets demokratiske processer og lige adgang til 

velfærdssamfundets ressourcer.  

- Inklusion er et fagligt målperspektiv for velfærdsprofessionerne i bestræbelserne for at 

skabe inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer, hvor alle mennesker har ret til at være 

aktive deltagere. 

Det Centrale Handicapråd (DCH) fremhæver, at inklusion hovedsageligt blev udviklet og beskrevet 

mest uddybende i uddannelsesområdet, hvorfor dette vil være udgangspunktet for at beskrive 

begrebet.119 Inklusion skal forstås som værende et begreb, der er tæt knyttet til begreberne 

integration og rummelighed. 120 Integration indebærer, at det er op til den enkelte at tilpasse sig det 

eksisterende system for at blive integreret og ansvaret for succesfuld integration ligger på den 

enkelte.121 Rummelighed indebærer, at skolen er opdelt mellem almen- og specialundervisning. 

Elever med særlige behov, som går i specialklasse, har ikke nødvendigvis kontakt med øvrige 

elever uden særlige behov og de skal selv tilpasse sig det eksisterende system. Inklusion indebærer, 

at der er plads til alle elever. Der gøres op med den traditionelle tilgang som kendetegnet ved 

rummelighed om opdeling i almen- og specialundervisning. Ved inklusion tilrettelægges 

                                                      
118 Hallberg, Kira – Refleksionspapir om inklusion, s. 6 
119 Hallberg, Kira – Refleksionspapir om inklusion, s. 6 
120 Hallberg, Kira – Refleksionspapir om inklusion, s. 6 
121 Hallberg, Kira – Refleksionspapir om inklusion, s. 6-7 
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undervisningen med udgangspunkt i, at alle elever er forskellige. Det er således skolen, der tilpasser 

sig eleverne og ansvaret for succesfuld inklusion ligger således på læringsmiljøet og ikke hos den 

enkelte. 122 Inklusion handler således om accept, respekt og lige muligheder for alle, således at alle 

bliver aktive deltagere i fællesskabet.123 I forhold til arbejdsmarkedet, omfatter inklusion således, at 

de handicappede får mulighed for at være en del af en arbejdsplads på lige vilkår med alle andre. 

DCH slutter deres refleksionspapir af med følgende: ”Inklusion er et mål for samfundets indretning. 

Det er derfor vigtigt, at der formidles viden om inklusion til alle samfundsgrupper for at fremme 

holdninger i alle dele af samfundet, der kan bane vej for at opnå inklusion for personer med 

funktionsnedsættelse i Danmark”.124 DCH nævner her en vigtig pointe, da det spiller en stor rolle 

for at inklusion bliver en succes, at ikke kun arbejdsgiveren, men også jobcentrene samt øvrige 

personer på arbejdspladsen har en positiv holdning til at inkludere handicappede på 

arbejdsmarkedet. Og netop holdninger til personer på handicap findes der statistik over, som Det 

Nationale Forskningcenter for Velfærd (SFI) har udarbejdet.  

 

3.3.1 Holdninger til personer med handicap på arbejdspladsen 

SFI’s afdeling for beskæftigelse og inklusion har i 2015 offentliggjort en rapport ”Handicap og 

beskæftigelse – udviklingen mellem 2002-2014”, hvoraf det blandt andet er blevet undersøgt, hvilke 

holdninger personer med handicap såvel som ikke handicap har på arbejdsmarkedet i forhold til at 

arbejde med en handicappet.125 Netop holdninger på arbejdsmarkedet er et vigtigt parameter for 

arbejdsgiver, når denne skal til at hyre en handicappet person, da arbejdsgiver kan tænkes at have 

mindre lyst til at ansætte en handicappet, såfremt der er en negativ holdning til det fra de allerede 

eksisterende medarbejdere. Den negative holdning kan skyldes, at de eksisterende medarbejdere 

bliver belastet mere end ellers i deres daglige arbejdsgang. SFI har i deres rapport adspurgt de 

beskæftigede om, hvorvidt en ansættelse af en person med handicap belaster de beskæftigede.126 Til 

dette svarede 25,9% i 2014 ”Helt enig” eller ”Overvejende enig”. Ca. 30% af de adspurgte svarer, 

at det kommer an på handicappet og 35,8% svarer ”Helt uenig” eller ”Overvejende uenig”. 

Omkring en fjerdedel af de adspurgte mener i 2014 således, at de handicappede er en belastning for 

deres arbejde, hvilket ikke nødvendigvis er et udtryk for at de ikke vil arbejde med dem, men være 

                                                      
122 Hallberg, Kira – Refleksionspapir om inklusion, s. 7 
123 Hallberg, Kira – Refleksionspapir om inklusion, s. 7 
124 Hallberg, Kira – Refleksionspapir om inklusion, s. 15 
125 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse s. 136-142 
126 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse s. 138, tabel 8.12 
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med i arbejdsgivers overvejelser, når denne skal ansætte en handicappet person, samtidig med at 

denne varetager sine øvrige medarbejderes interesser.  

Den første figur (figur 3.1) viser et oversigt over holdninger til at arbejde med en person med 

handicap, hvis det kræver en halv times hjælp om dagen fra deres side af. 127 

 
Figur 3.1 

Det fremgår af figur 3.1, at en total andel på 81,2% i 2014 allerede arbejder med en person med 

handicap (3,8%), er helt sikkert villig til at arbejde med en handicappet (68,4%) samt måske er 

villig til at arbejde med en handicappet (9%). Det forhold at en så høj andel af de beskæftigede er 

villige til at arbejde med en handicappet person er et udtryk for at der foreligger gode muligheder 

for inklusion på arbejdsmarkedet. Sammenlignet med tidligere år, er procentdelen for folk der helt 

sikkert er villige til at arbejde med en handicappet person faldet. Det skal dog nævnes at 

procentdelen for personer der helt sikkert ikke er villig til at arbejde med en handicappet tilsvarende 

                                                      
127 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse s. 137 
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er det laveste i 2014 sammenlignet med de andre år (1,4% i 2014). Set fra et inklusion-teoretisk 

perspektiv kan der gøres en indsats for at forhøje holdningen til at arbejde med en handicappet ved 

at få nogle af personerne som har svaret ”Ja, måske” (9%), ”Det kommer an på handicappet” (5%) 

samt ”Ved ikke/har ikke tænkt over det” (5,9%) til at svare ”Ja helt sikkert”. Tilsammen udgør de 

tre holdninger ca. 20% (19,9%) som er der, hvor det kunne tænkes at der blev gjort en indsats for at 

øge holdningen til at arbejde med en handicappet. Tallene er et udtryk for, at der stadig er plads til 

inklusion på det danske arbejdsmarked i forhold til holdninger.  

Yderligere er det i rapporten blevet undersøgt, om typen af handicap har en betydning på 

villigheden til at arbejde med en handicappet.128 

 

 
Figur 3.2 

Det fremgår af figur 3.2, at folk på arbejdsmarkedet er mere villige til at arbejde med personer med 

et psykisk handicap (”har meget store humørsvingninger”) end folk der har et fysisk handicap (”er 

blind” eller ”sidder i kørestol”). 48% svarer her at de i ”høj grad” eller i ”nogen grad” vil være 

betænkelig med at arbejde med en person der har meget store humørsvingninger. Dette tal er på 

20,6% for personer der vil være betænkelig med at arbejde med en person der er blind samt 12,6% 

for personer der vil være betænkelig med at arbejde med en person der sidder i kørestol. 

Sammenlignet med tal fra 2010 og 2012 er betænkeligheden med at arbejde med en person med 

                                                      
128 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse s. 139 
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meget store humørsvingninger i 2014 mindre (56% i 2010 og 55,4% i 2012). 129 Dog er 

betænkeligheden med at arbejde med en person der er blind større i 2014 i forhold til 2010 og 2012. 

Her er betænkeligheden i høj grad eller i nogen grad ved at arbejde med en blind på 15,5% i 2010 

samt 16,9% i 2012. Det samme gør sig gældende for personer der sidder i kørestol. Procentandelen 

er i 2010 på 8,7% samt 10,1% sammenlignet med de 12,6% i 2014. Tallene viser altså at personer i 

beskæftigelse er mere urolig ved at arbejde med folk med et psykisk handicap end folk der har et 

fysisk handicap.  

SFI har boret lidt dybere ind i dette og adspurgt de beskæftigedes holdning til personer med psykisk 

lidelse.130 

 
Figur 3,3 

Det fremgår af figur 3,3, at 26,6% af de adspurgte i høj grad eller i nogen grad mener, at ansættelse 

af personer med psykiske lidelser betyder dårligere kvalitet i arbejdet. 17% føler i høj grad og i 

nogen grad at de er utrygge ved at arbejde med en person der har psykiske lidelser, mens 25% i høj 

grad eller i nogen grad mener, at psykisk handicappede er en belastning for det kollegiale 

fællesskab. I forhold til 2010 og 2012 er de adspurgte i 2014 i mindre grad enige i at ansættelse af 

personer med en psykisk lidelse betyder dårligere kvalitet i arbejdet, gør dem utrygge eller er en 

belastning for det kollegiale fællesskab.131  

                                                      
129 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse, s 141 Tabel 8.14 
130 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse, s 142 Tabel 8.15 
131 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse s. 141 
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Ud fra ovenstående tal, kan det udledes, at de beskæftigede har en positiv holdning til at arbejde 

med handicappede, på trods af den øgede belastning en sådan ansættelse vil medføre dem. De 

adspurgtes holdninger er i høj grad præget af hvilken type handicap der er tale om. I forhold til de 

fysisk handicappede (blinde og folk i kørestol) figurerer der en overvejende positiv holdning iblandt 

de adspurgte. Tværtimod er der en tydelig holdning imod psykisk handicappede personer, hvor de 

beskæftigede er mere skeptiske, hvilket forringer mulighederne for inklusion. Virksomhederne står 

således over for en udfordring, hvad angår holdninger på arbejdsmarkedet for psykisk handicappede 

personer. Ligeledes står de psykisk handicappede over for en udfordring allerede før ansættelsen, da 

de på forkant bliver mødt med en negativ holdning. For at håndtere denne skepsis, kan 

virksomhederne via en række tiltag øge mulighederne for succesfuld inklusion.  

 

3.4 Ordninger der kan øge beskæftigelsen for handicappede på arbejdsmarkedet  
Der findes en række forskellige særordninger, arbejdsgiver kan benytte sig af i forhold til at øge 

inklusionen for handicappede på arbejdsmarkedet. De mest udbredte er fleksjob, 

virksomhedspraktik, personlig assistance, mentorordning og isbryderordningen. 

SFI har undersøgt i hvilket omfang beskæftigede personer med handicap er blevet tilbudt følgende 

særlige støtteordninger:132  

- Tilpassede arbejdsforhold (en speciel stol eller andet arbejdsredskab) 

- Nedsat arbejdstid 

- Særlige arbejdsopgaver, hvor der tages hensyn til handicappet 

- Fleksible arbejdsvilkår (f.eks. flere pauser eller fleksibel arbejdstid) 

- En personlig hjælper 

- Andet.  

Det er blevet undersøgt andel af beskæftigede handicappede som er tilbudt én eller flere af 

ovenstående støtteforanstaltninger af sin arbejdsgiver, hvor denne/disse er blevet iværksat:133 

                                                      
132 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse s. 131 
133 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse s. 134 tabel 8,7 
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Figur 3.4 

Her fremgår det, at 32,4% af de adspurgte i 2014 har fået tilbudt én eller flere støtteforanstaltninger 

som er blevet iværksat. I forhold til årene 2008 og 2010 er der et fald i disse tal, hvilket ikke 

nødvendigvis er en negativ indikation, da andelen af beskæftigede med et handicap som har et 

udækket behov for én eller flere støtteforanstaltninger ligeledes er faldende i 2012-2014 

sammenlignet med 2008 samt 2010.134  

 
Figur 3.5 

                                                      
134 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse s. 136 tabel 8.9 
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Her fremgår det, at andelen blandt de handicappede med udækket støttebehov er faldende i alle år. 

Tallet betyder, at der dog stadig er en del beskæftigede handicappede der ikke har fået tilbudt støtte 

selvom de har brug for det.  

Lovgivningen giver arbejdsgiverne mulighed for at ansætte medarbejdere med særlig behov 

forskellige typer job på særlige vilkår, hvoraf staten yder et tilskud ved disse ordninger. Fleksjob, 

virksomhedspraktik samt løntilskudsjob er alle typer af særordninger med offentligt løntilskud. I det 

kommende vil forskellige særordninger blive gennemgået. 

 

3.4.1 Fleksjob 

Ved fleksjob tages der hensyn til, at en medarbejder har begrænset arbejdsevne.135 Ordningen 

bevilges af kommunen, som supplerer medarbejderens løn med et tilskud. Arbejdet tilrettelægges 

her ud fra medarbejderens behov, hvilket betyder at arbejdsintensiteten og behovet for pauser 

tilpasses det medarbejderen kan klare. Ordningen indebærer også, at det er muligt at aftale en daglig 

nedsat tid.136 Følgende tre betingelser skal være opfyldt, før kommunen bevilger et fleksjob:  

- Medarbejderen skal være under pensionsalderen 

- Kommunen skal vurdere, at medarbejderens arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat 

- Alle muligheder for at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet på normale vilkår skal være 

undersøgt 

De nuværende regler for fleksjob trådte i kraft 1. januar 2013 og reglen giver ret til fleksjob i en 

periode på fem år. Efter udgangen af de fem år skal kommunen således revurdere om den enkelte 

person fortsat er berettiget til fleksjob. Dog gælder det for personer over 40 år, at de efter det første 

midlertidige fleksjob har mulighed for at få et permanent fleksjob. Fleksjob synes, at være en ideel 

mulighed for arbejdsgivere at anvende i forhold til ansættelse af en handicappet medarbejder. Ved 

denne ordning betaler arbejdsgiver løn på baggrund af medarbejderens reelle arbejdsindsats og får 

dækket differencen fra det offentlige. Dette kan øge arbejdsgivers incitament til at ansætte/beholde 

en person med handicap ikke desto mindre tilbyde personen denne særordning i stedet for en ikke 

ansættelse/fyring. Ordningen er særlig god i forhold til at lukke det hul, hvor arbejdsgiver fravælger 

de handicappede, fordi de ikke er ligeså effektive som en normal funktionsdygtig ansat. 

Omkostningerne for arbejdsgiver ved en normal ansættelse vil være den samme, men udbyttet vil 

                                                      
135 Beskæftigelsesministeriets hjemmeside-  Hvad er fleksjob?  
136 Beskæftigelsesministeriets hjemmeside-  Hvad er fleksjob? 
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være større såfremt en funktionsdygtig medarbejder løfter opgaverne. I en sådan situation vil 

arbejdsgiver have øget incitament til at foretrække en funktionsdygtig medarbejder frem for en 

handicappet, da omkostningen ved at have en handicappet og en ikke handicappet er det samme, 

men udbyttet større ved at have en ikke handicappet ansat. Fleksjob ordningen bidrager til at lukke 

dette hul og er ligeledes også en af de mest anvendte ordninger for ansatte på særlige vilkår. Hele 

78% af de beskæftigede personer med handicap, der er ansat på særlige vilkår var i 2014 var ansat i 

en fleksjobs ordning. 137 Fleksjob kan således være en fordel for begge parter, da ordningen 

samtidig med at den lemper arbejdsbelastningen for den enkelte, samtidig er billig arbejdskraft for 

arbejdsgiver. Dette kan give de handicappede følelsen af jobsikkerhed, netop fordi de er en relativ 

billig arbejdskraft for arbejdsgiver.  

 

3.4.2 Virksomhedspraktik 

Virksomhedspraktik er en ordning der går ud på, at virksomhederne i en midlertidig periode 

ansætter en person på særlige vilkår, hvor varigheden afhænger af problemet med den enkelte. 

Ordningen er særlig god at anvende på de personer som har brug for en afklaring af deres 

arbejdsevne eller som følge af mangelfulde kompetencer (sproglige, sociale eller faglige) ikke kan 

få et job på normale vilkår.138 Denne ordning kan gives til alle målgrupper af ledige, 

sygedagpengemodtagere og revalidender.139 Under virksomhedspraktikken modtager den enkelte en 

ydelse, svarende til de dagpenge/kontanthjælp personen ellers ville være berettiget til. Fordelene fra 

arbejdsgiver ved denne ordning er at denne får arbejdskraft i en periode, hvor der ikke afholdes 

nogen løn- eller forsikringsomkostninger. Der er således ikke nogen risiko for arbejdsgiver (andet 

end den tid der bliver investeret i at have personen i praktik) i forhold til at have en person 

midlertidigt på en sådan ordning. For at en virksomhed kan tilbyde denne ordning, skal den være 

godkendt til virksomhedspraktik. Det er jobcentret der formidler kontakten mellem virksomheden 

og den ledige. Ordningen er særlig god til at skubbe ledige som i forvejen får 

dagpenge/kontanthjælp ud i arbejde, såfremt de via virksomhedspraktik i bedste tilfælde kan få et 

job ud af det, alternativt finde ud af hvilke kompetencer man besidder, således at man målrettet 

fortsætter sin jobsøgning på den baggrund.  

 

                                                      
137 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse s. 106 tabel 6.2 
138 Holt, Helle mfl – Job på særlige vilkår – overblik over viden på området, s. 23-24 
139 Jobnet - Virksomhedspraktik 
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3.4.3 Personlig assistance 

Personlig assistance er en ordning der kan tilbydes ledige, lønmodtagere (inkl. ansatte i fleksjob og 

førtidspensionister i løntilskud) samt selvstændige erhvervsdrivende, som har en varig og betydelig 

fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (som ikke er af midlertidig eller forbigående karakter). 

Ordningen indebærer, at den funktionsnedsatte får tildelt en personlig assistent, som hjælper med 

praktiske perifere opgaver, som den enkelte ikke selv kan udføre som følge af 

funktionsnedsættelse.140 Eksempler herpå kan være hjælp til løft, døve mennesker som får tildelt en 

tolk eller blinde mennesker der får tildelt en der kan læse op. Den handicappede skal selv udføre de 

faglige samt indholdsmæssige arbejdsopgaver. Den personlige assistent kan enten komme udefra 

eller være en eksisterende medarbejder i virksomheden og der kan som udgangspunkt bevilliges 20 

timers personlig assistance om ugen til en fuldtidsansat. Assistenten ansættes i virksomeden som 

den handicappede arbejder, men virksomheden får tilskud til assistentens løn. Det er jobcentrene, 

der behandler ansøgninger og bevilliger personlige assistenter. Det forhold, at der ydes et tilskud, 

gør at arbejdsgiver ikke bliver ramt af en økonomisk byrde som følge af at en handicappet person 

har brug for en personlig assistent. Med en sådan ordning, øges inklusionen for handicappede med 

særlige behov. Det er dog blevet bevist, at der er en manglende kendskab til denne ordning iblandt 

de handicappede. Hele 74,3% (2014) af de handicappede kendte ikke til denne ordning.141 Samtidig 

havde 2,6% (2014) behov for ordningen, uden at dette blev tilbudt af arbejdsgiver.142 Tallene 

forhindrer inklusionen på arbejdsmarkedet for de handicappede og kan begrundes i at både 

arbejdstager og arbejdsgiver ikke kender til ordningen.  

 

3.4.4 Mentorordning 

Mentorordningen går ud på at personer ”som har særlig brug for støtte til at opnå eller fastholde et 

beskæftigelsesrettet forløb, en uddannelse eller et job” kan få tildelt en mentor.143 En mentor er en 

medarbejder på en virksomhed/uddannelsesinstitution eller en ekstern konsulent (evt. en 

medarbejder fra et jobcenter) som skal støtte den pågældende således at denne kommer i 

beskæftigelse. Støtten kan både bestå i introduktion til arbejdspladsen/uddannelsen samt vejledning 

og oplæring i arbejdet, men også i at mentoren hjælper den pågældende øvrige ikke-

                                                      
140 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse s. 205, bilagstabel B6.1 
141 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse s. 128, Tabel 8.3 
142 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse s. 216, bilagstabel B8.6 
143 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse s. 205 
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arbejdsrelaterede forhold, som forhindrer beskæftigelsen (eksempelvis at stå op om morgenen).144 

Det er en betingelse førend en mentor bevilliges, at mentoren være afgørende for 

beskæftigelsesfremmende formål.145 Bevilling af mentor foretages af jobcenteret. De 

lønomkostninger arbejdsgiver/uddannelsesinstitution måtte have i forbindelse med mentoren bliver 

dækket, ligesom tilskud kan opnås mht. uddannelse af en mentor.  

 

3.4.5 Job med løntilskud til nyuddannede med handicap - Isbryderordningen 

Job med løntilskud til nyuddannede med handicap (også kaldet Isbryderordningen) går ud på at give 

nyuddannede personer med handicap, som mangler relevant erhvervserfaring, mulighed for at få 

erhvervserfaring inden for deres uddannelsesområde.146 Ordningen giver den handicappede 

mulighed for et job med løntilskud i optil 12 måneder. Følgende betingelser skal opfyldes, før en 

handicappet person kan benytte Isbryderordningen147:  

- Personen skal mangle relevant erhvervserfaring 

- Personen skal have gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som giver 

ret til optagelse i en statsanerkendt a-kasse (indmelding til a-kasse er ikke et krav) 

- Ansættelse under isbryderordningen skal være begyndt senest 2 år efter endt uddannelse 

For virksomhederne gælder følgende betingelser:  

- Merbeskæftigelseskravet skal være opfyldt, dvs. at der i virksomheden skal være et rimeligt 

forhold mellem ansatte med løntilskud og ordinært ansatte  

- Rimelighedskravet skal være opfyldt, dvs. der kun må være et maksimum antal ansatte på 

særlige ordninger i en virksomhed afhængig af virksomhedens størrelse 

Isbryderordningen indeholder ikke noget krav om at personen er ledig eller har været ledig i en vis 

periode. Isbryderordningen administreres og bevilliges af jobcentret. Løn- og ansættelsesforhold 

skal minimum svare til overenskomstmæssige vilkår og hvis området ikke er overenskomstdækket 

skal dette være på vilkår som normalt finder anvendelse for tilsvarende arbejde på sammenlignelige 

områder.148 Isbryderordningen omfatter både offentlige såvel som private arbejdsgivere. 

                                                      
144 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse s. 205 samt Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering – Mentorordningen 
145 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – Mentorordningen 
146 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse s. 205  
147 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse s. 205 
148 Beskæftigelsesministeriet ved Specialfunktionen Job & Handicap – Funktionsnedsættelse og job, s. 69-70 
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Selvstændige tilskudsordninger (dvs. personlig assistance, mentorordning, specielle hjælpemidler) 

kan sagtens kombineres med isbryderordningen.149 Sammenlignet med de andre ordninger, 

indeholder isbryderordningen den fordel at en nyuddannet person med handicap har mulighed for 

hurtigere at komme i beskæftigelse samt opnå relevant erhvervserfaring med det samme. Ordningen 

skal således bidrage til at få de handicappede hurtigt i arbejde lige efter endt uddannelse. I tilfælde 

af at den enkelte ikke får tilbudt en fast stilling ved udgangen af de 12 måneder som 

isbryderordningen er begrænset til, bidrager ordningen med den fordel, at den giver den enkelte 

relevant erhvervserfaring, hvilket kan bruges i fremtidig jobresearch. For arbejdsgiver indeholder 

ordningen den fordel at ordningen finansieres via løntilskud og er begrænset til 12 måneder. 

Arbejdsgiver har således mulighed for på en periode over 12 måneder vurdere den handicappedes 

kompetencer samt øvrige ansattes reaktion over ansættelsen. Ordningen bryder således ”isen” 

mellem arbejdsgiver og den handicappede og danner grundlag for et samarbejde mellem de to 

parter på arbejdsmarkedet allerede på et tidligt stadie af den handicappedes arbejdskarriere.  

 
3.5 Praksis i Danmark - Hvor stærkt er de handicappede i praksis repræsenteret på det 

danske arbejdsmarked? 

For at konkretisere, hvorledes principperne i de foregående afsnit er omsat til praksis i Danmark, vil 

der i dette afsnit hovedsageligt blive taget udgangspunkt i SFI’s to publikationer ”Handicap og 

beskæftigelse – udviklingen mellem 2002-2014” samt ”Måling af inklusion Survey 2015”. Formålet 

med dette afsnit er at give et overblik over, hvorledes de handicappede i Danmark i praksis er 

repræsenteret på det danske arbejdsmarked. 

 

SFI har ved Steen Bengtsson udarbejdet rapporten ”Måling af inklusion Survey 2015” som belyser 

udviklingen for personer med handicap på uddannelsesområdet, beskæftigelsesområdet og 

samfundsdeltagelse. I forhold til beskæftigelse måler SFI i denne rapport inklusionsmålingen (se 

figur 3.6 nedenfor) i 2015 til at være 75% af de 25-34 årlige og 81% af de 35-64 årige i job.150 

Sammenlignet med 2012 var disse tal på henholdsvis 68% og 75%. Inklusionsmålingerne giver 

dermed et billede af at beskæftigelsen er steget med 6-7% fordelt over de to aldersgrupper. 

Udviklingen peger således i den rigtige retning.  

                                                      
149 Beskæftigelsesministeriet ved Specialfunktionen Job & Handicap – Funktionsnedsættelse og job, s. 70 
150 Det nationale forskningscenter for velfærd – Måling af inklusion survey 2015, s. 21 
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Figur 3.6 

 
SFI har også i deres rapport ”Handicap og beskæftigelse – udviklingen mellem 2002-2014” 

dokumenteret at beskæftigelsesgraden for personer med handicap er lavere i forhold til personer 

uden handicap.151 Rapporten er den seneste af sin slags og undersøgelserne foretaget i rapporten 

løber frem til 2014. Vurderingen i rapporten tager udgangspunkt i de handicappedes 

beskæftigelsesmuligheder sammenlignet med ikke handicappede. 

Indledningsvist fremgår det af rapporten, at beskæftigelsesgraden for personer med handicap i 2014 

var 42,6%, hvorimod dette tal var på 76,5% for personer uden handicap.152  

                                                      
151 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse  
152 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse, s. 63 & 64 Tabel 4.1 og 4.2 
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Figur 3.7 

 
Figur 3.8 
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Figur 3.9 

Af ovenstående figur 3.9 fremgår, det at andelen af beskæftigede personer med et mindre handicap i 

2014 er på 64,7%, hvorimod dette tal for personer med støtte handicap er på 28,4%. Der er således 

en væsentlig forskel i beskæftigelsen for personer med større handicap sammenlignet med personer 

med et mindre handicap.  

Ovenstående tabeller viser et billede af, at beskæftigelsesandelen for personer med et handicap er 

væsentligt lavere end personer uden et handicap. Figur 3.7 samt 3.8 viser desuden, at 

beskæftigelsesandelen for både personer med handicap og personer uden handicap i 2014 er det 

laveste sammenlignet med alle andre år. Mens beskæftigelsesandelen for personer uden handicap i 

årene 2002-2014 er svingende, er andelen for personer med handicap siden 2005 mindre og mindre. 

Det største fald i beskæftigelsen for personer uden handicap samt personer med et mindre handicap 

er i årene 2008-2010. Finanskrisen er et godt bud på udviklingen i denne periode. Den største fald 

for personer med større handicap sker i årene 2010-2012. Sammenlignet med personer uden 

handicap og personer med mindre handicap kan denne reaktion skyldes, at personer med et større 

handicap typisk oftere er ansat med løntilskud i forhold til personer med et mindre handicap.153 I 

forhold til sammenligning med de to handicapgrupper fremgår det af figur 3.9 at personer med et 

                                                      
153 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse, s. 65 
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mindre handicap i større grad er repræsenteret på arbejdsmarkedet (65% i 2014) i forhold til 

personer med et større handicap (28% i 2014). Dette tal stemmer også overens med tidligere 

gennemgået statistikker, hvor typen af handicap har en betydning for hvorvidt en handicappet er i 

beskæftigelse eller ej. Tallene kan således bruges til at rette indsatsen på området i en retning, hvor 

der bruges lidt ekstra ressourcer på personer med større handicap end personer med mindre 

handicap.  

SFI har samtidig undersøgt antallet af arbejdspladser som handicappede/ikke-handicappede har 

været ansat på i løbet af en 10 årig periode samt hvor mange ansøgninger de adspurgte har sendt ud 

pr. ansøgt stilling.   

 
Figur 3.10 

Her fremgår det, at personer med handicap i højere grad ikke er beskæftiget sammenlignet med 

personer uden handicap. Mens ca. 11% af de adspurgte ikke handicappede ikke har været 

beskæftiget de sidste 10 år svarer dette tal til ca. 35% for de handicappede. Det fremgår også at 

gennemsnitligt antal arbejdspladser for personer uden handicap er højere i forhold til personer med 

handicap. Det forhold at de handicappede i gennemsnit er ansat på færre arbejdspladser kan 
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begrundes i at de handicappede i større omfang er på samme arbejdsplads.154 Der kan være nogle 

personer med handicap som kan være ansat med løntilskud som både ligger i arbejdsgiver og den 

handicappedes interesse, hvilket kan bevare ansættelsesforholdet. SFI påpeger, at denne hypotese 

understøttes af det forhold, at personer med handicap ansat under fleksjob, længere tid er i 

beskæftigelse end personer med handicap der ikke er ansat under fleksjob.155 Endelig kan forskellen 

i antal ansættelser i de to grupper skyldes, at personer uden handicap i lettere omfang kan finde et 

arbejde og af samme årsag tit skifter job sammenlignet med personer med handicap. 156 

I forhold til antallet af søgte stillinger pr. job fremgår følgende tabel:  

 
Figur 3.11 

Af ovenstående fremgår det, at en andel på ca. 55% af personer uden handicap har søgt andre job 

end de stillinger de har haft i perioden 2004-2014. Dette tal er på ca. 66% for personer med 

handicap. Tallene i ovenstående, omfatter kun de søgte job, som har ført til ansættelse. Af den 

grund er det muligt, at den gruppe der ikke har søgt andre job rent faktisk har søgt, men fået afslag 

på jobansøgningen. Ifølge figuren er det derfor muligt, at det forhold at personer med handicap i 

mindre grad har søgt andre jobs sammenlignet med personer uden handicap, kan skyldes at det er 

                                                      
154 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse, s. 161 
155 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse, s. 161 
156 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse, s. 161 
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vanskeligere for en person med handicap at finde det rette job sammenlignet med en person uden 

handicap.157  

Af ovenstående kan det således udeledes, at personer med handicap skal sende flere ansøgninger 

ud, før de kommer i arbejde. Når de handicappede således er i arbejde, bliver de i længere tid på 

samme arbejdsplads og det er i begrænset omfang hvor tit disse søger andre job sammenlignet med 

personer uden handicap. Tallene er ligeledes et udtryk for at personer med handicap i lavere grad 

oplever fleksibilitet på arbejdsmarkedet sammenlignet med ikke handicappede, da det er sværere for 

dem 1) at komme i arbejde og 2) at finde et andet arbejde når de allerede er i beskæftigelse.  

 

3.6 Delkonklusion  
Det danske arbejdsmarked er præget af høj grad fleksibilitet for både arbejdsgiver og arbejdstager. 

Flexicurity defineres som værende en strategi der har til formål at forbedre fleksibiliteten og 

sikkerheden på arbejdsmarkedet samtidig. Den danske flexicurity-model er kendetegnet ved den 

gyldne trekant med komponenterne Fleksibelt arbejdsmarked, Social sikkerhed og 

Beskæftigelsesindsats. Det betyder at arbejdsgiver- og arbejdstager kan agere fleksibelt på 

arbejdsmarkedet (nemt at hyre og fyre samt nemt at skifte job). Samtidig er arbejdstager sikret ved 

arbejdsløshed, som følge af social sikkerhed og jobtilbud og vejledning således at denne hurtigere 

kan komme i beskæftigelse igen (beskæftigelsesindsats). Det kan konkluderes at den danske 

flexicurity-model er bygget på en måde, at den varetager både arbejdsgiver og arbejdstagers 

interesser samtidigt. Mht. de handicappede synes den danske flexicurity-model ikke at tage hensyn 

til handicappede personer. Dette understøttes af at personer med handicappet i gennemsnit sender 

flere ansøgninger ud end ikke-handicappede og at disse har sværere ved at finde nyt job 

sammenlignet med ikke handicappede. Der er således en tydelig indikation af at handicappede 

medarbejdere ikke er ligeså fleksible på arbejdsmarkedet sammenlignet med ikke handicappede.  

I forhold til lande som vi normalt sammenligner os med, herunder Sverige, er der i Danmark plads 

til forbedringer i forhold til at sikre mere fleksibilitet af de handicappede på arbejdsmarkedet. Mens 

50% af de handicappede i Sverige er i beskæftigelse er tallet på 25% i Danmark. Det kan med 

henvisning til forskning foretaget af Maria Ventegodt Liisberg konkluderes, at den danske 

fleksicurity-model gør det nemt for arbejdsgiver i Danmark at komme af med en handicappet 

                                                      
157 Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse, s. 163 
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medarbejder og at dette område kan være et initiativ man fokuserede mere på i forhold til at øge 

beskæftigelsen af handicappede på arbejdsmarkedet.  

 

Der findes en række særordninger til at få de handicappede i beskæftigelse, således at disse kan 

deltage i arbejdslivet på lige fod med ikke handicappede personer. I forhold til inklusion er det 

vigtigt at indsatsen for området hvad angår holdninger til personer med handicap forøges førend 

inklusion vil være succesfuld. Statistikker viser, at ikke handicappede medarbejdere i 

virksomhederne ser positivt for at arbejde sammen med en handicappet, uagtet at dette vil betyde en 

øget arbejdsbyrde. I den forbindelse kan det konkluderes, at typen af handicap har en væsentlig 

betydning for hvor villige folk er til at arbejde med pågældende. Særligt psykisk handicappede er 

folk ikke villige til at arbejde med, hvilket er med til at hindre inklusion. De forskellige 

særordninger synes at bidrage til inklusion på arbejdsmarkedet for handicappede, men taget det lave 

beskæftigelsestal af handicappede i betragtning, findes der på denne baggrund plads til 

forbedringer. De særlige støtteordninger sammenholdt med den økonomiske støtte fra det offentlige 

har en stor betydning for indsatsen på området for at få inkluderet de handicappede på 

arbejdsmarkedet. Dog spiller det en stor roller, at både arbejdsgiver og de handicappede har 

kendskab til støtteordningerne samt jobcentrenes indsats.  
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4 Integreret analyse 
 
I samspil med de juridiske- og økonomiske konklusioner er hensigten i den integrerede del, at 

undersøge hvilke mulige tiltag lovgiver kan foretage sig, for at fremme beskæftigelsen samt 

fleksibiliteten for de handicappede på det danske arbejdsmarked. Rent lovpraktisk, har lovgiver i 

Danmark, som følge af beskæftigelsesdirektivet158, implementeret en række tiltag med det formål at 

bekæmpe forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv på grund af religion eller tro, 

handicap, alder eller seksuel orientering.159 Af forskelsbehandlingsloven fremgår en række 

principper som skal sikre, at de handicappede bliver behandlet på lige fod med ikke handicappede i 

det danske arbejdsmarked. Fra et lovpraktisk perspektiv har lovgiver via forskelsbehandlingsloven 

pålagt arbejdsgiver følgende restriktioner imod handicappede:  

- Forbud imod diskrimination (direkte såvel som indirekte) af handicappede på 

arbejdsmarkedet jf. forskelsbehandlingslovens §§ 1, stk. 2 & 3 

- Pligt til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at give de handicappede adgang til 

beskæftigelse (tilpasningsforpligtelsen) jf. forskelsbehandlingslovens § 2a 

 

Ud over ovenstående er der udviklet følgende praksis som følge af EU-Domstolen samt de 

nationale domstoles afgørelser:  

- En afgrænsning af handicapbegrebet jf. præmis 47 i de forenede sager C-335/11 og C-

337/11 

- En yderligere forståelse af arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse (tilbud om nedsat arbejdstid) 

- En yderligere forståelse af 120-dages reglen sammenholdt med arbejdsgivers 

tilpasningsforpligtelse (viden/burde viden) jf. Højesterets dom af 23. juni 2015, sag 25/2014 

 

Lovgivers rolle er at efterleve formålet i beskæftigelsesdirektivets artikel 1 og dermed sikre sig at 

bekæmpe forskelsbehandling af handicappede på arbejdsmarkedet. Dette formål synes, på baggrund 

af de statistikker der blev gennemgået i den økonomiske del, ikke at være opfyldt. I det økonomiske 

afsnit blev det blandt andet vist, at handicappede personer i lavere grad er i beskæftigelse end ikke-

handicappede. Mens procentandelen af personer med handicap i beskæftigelsesalderen (16-64 år) i 

2014 var på 42,6% var dette tal på 76,5%.160 Der er således en klar indikation af at med den 

                                                      
158 Rådets direktiv 2000/78/EF 
159 Rådets direktiv 2000/78/EF, artikel 1 
160Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan – Handicap og Beskæftigelse s. 63-64 tabel 4.1 og 4.2  
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nuværende praksis på området er der en forskel på beskæftigelsen på arbejdsmarkedet for de 

handicappede sammenlignet med ikke-handicappede.  

Dette rejser spørgsmålet om, hvilke tiltag lovgiver kan foretage sig for at øge beskæftigelsen på 

området. Lovgiver kan her overveje to muligheder. Den ene er at lovgiver ved lov kan fastsætte 

nogle rammer for at øge beskæftigelsen af handicappede. Den anden er at lovgiver via særlige 

ordninger kan øge indsatsen på området. Hvorvidt beskæftigelsesandelen skal forhøjes ved at ændre 

på loven eller at styrke indsatsen på området ved andre alternativer, er svær at sige. I forlængelse af 

dette, består diskussionen i dette afsnit, at opstille hvilke tiltag lovgiver kan foretage sig for at øge 

beskæftigelsen for handicappede. 

 

4.1 Lovgivningsmæssige tiltag 
For at øge beskæftigelsen for handicappede på arbejdsmarkedet kan lovgiver vælge at 

justere/supplere den eksisterende lovgivning på området, underforstået at lovgiver ved lov satte 

nogle rammer for arbejdsgivers forpligtelser over for de handicappede. I Sverige har lovgiver valgt 

at indføre følgende bestemmelser i national lovgivning for at beskytte de handicappede på 

arbejdsmarkedet:  

1. Et forbud mod at en person kan afskediges så længe personen er til nytte for arbejdsgiveren i 

en alternativ stilling jf. Lagen om anställningsskydd §7.  

2. Et krav om at arbejdsgiver sikrer sig nødvendig viden og kapacitet til at håndtere en 

medarbejder med nedsat arbejdsevne, som har brug for mindre arbejdsopgaver eller behov 

for at rykkes til en anden stilling jf. Arbetsmiljölagen.  

3. Et krav om at arbejdsgiver skal sikre nødvendig tilpasning af arbejdsopgaver samt oplæring 

af en eventuel stilling, så personen kan vende tilbage på arbejdet jf. Lagen om Sjukpenning 

 

Ovenstående er gode eksempler på, hvilke tiltag lovgiver kan indføre for at øge beskæftigelsen for 

handicappede. I Danmark findes ikke en særlig arbejdsretslov der regulerer forholdet mellem 

arbejdsgiver og arbejdstager. Arbejdsgiver-arbejdstager relationer er derimod reguleret i diverse 

overenskomster, hvor repræsentanter fra begge parter hvert fjerde år mødes og indgår forhandlinger 

omkring hvorledes overenskomsterne skal bygges. Overenskomsterne indeholder typisk et krav om 

at en opsigelse skal være sagligt begrundet, men ikke et krav om i) at en person kan afskediges så 

længe denne er til nytte for arbejdsgiver i en alternativ stilling, eller ii) at arbejdsgiver skal sikre sig 
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nødvendig viden og kapacitet til at håndtere handicappede medarbejdere eller iii) et krav om 

tilpasning af arbejdsopgaver samt oplæring af eventuel stilling.  

Da beskæftigelsesandelen for handicappede personer i Sverige er det dobbelte (50%) sammenlignet 

med Danmark, er ovenstående tiltag (eller lignende) værd at overveje at indføre i Danmark. Hertil 

skal særligt nævnes at fordelene ved at have de handicappede i beskæftigelse vil øge de 

samfundsøkonomiske gevinster. COWI har i samarbejde med det Centrale Handicapråd udarbejdet 

en rapport ”Samfundsøkonomiske gevinster ved arbejdsmarkedsrettede indsatser ofr personer med 

handicap” som netop belyser dette.161 Rapporten viser, at hvis 1% af de handicappede i den 

arbejdsdygtige alder (dvs. ca. 6.000 personer) i stedet for at modtage førtidspension, kommer i 

beskæftigelse eller fastholdes i beskæftigelse i en periode over 10 år, vil den samfundsøkonomiske 

gevinst være 10 mia. kroner.162 Samtidig vil der være en gevinst på 270.000 kr. pr. år pr. 

handicappet person ved at 1% af de handicappede nu kommer i beskæftigelse. Det betyder at man 

pr. handicappet person pr. år har 270.000 kr. mere om året til at øge indsatsen for de handicappede 

på arbejdsmarkedet. Ved at få 1% af de handicappede på fleksjob i stedet for førtidspension vil den 

samfundsøkonomiske gevinst være på 3,3 mia. kroner og gevinst på 70.000 kr. pr. år pr. 

handicappet person der kommer i fleksjob.163 Det skaber således en væsentlig samfundsøkonomisk 

og budgetøkonomisk gevinst, såfremt handicappede kommer i beskæftigelse. 

 

Ved at øge indsatsen på området for handicappede med lovgivningsmæssige tiltag i stedet for tiltag 

i form af særordninger vil lovgiver sparre omkostningerne til jobcentre og tilskudsordninger, da 

disse tiltag finansieres via det offentlige. Fordelen ved et lovgivningsmæssigt tiltag er at 

omkostningerne på denne måde vil ligge hos de enkelte virksomheder. Det forhold at loven 

forbyder virksomhederne at afskedige en medarbejder såfremt denne kan varetage en anden 

funktion gør at jobcentrene holdes udenfor. Der er således tale om en regel som holder 

omkostninger til tilskudsordninger samt jobcentre udenfor, men samtidig løser det problem at en 

person som normalt ville blive afskediget på baggrund af de nuværende regler, har større chance for 

at forblive i beskæftigelse, nu i en anden funktion. Det forhold at loven samtidig sætter et krav om 

                                                      
161 Det Centrale handicapråd & COWI, Samfundsøkonomiske gevinster ved arbejdsmarkedsrettede indsatser for 
personer med handicap 
162 Det Centrale handicapråd & COWI, Samfundsøkonomiske gevinster ved arbejdsmarkedsrettede indsatser for 
personer med handicap, s. 20 
163 Det Centrale handicapråd & COWI, Samfundsøkonomiske gevinster ved arbejdsmarkedsrettede indsatser for 
personer med handicap, s. 21 
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at arbejdsgiver skal sikre sig nødvendig viden og kapacitet i forhold til håndtering af handicappede, 

vil være med til at ændre holdningen omkring handicappede på arbejdsmarkedet og dermed skabe 

et bedre fundament til at håndtere handicappede på en arbejdsplads. Dette vil være med til at skabe 

positive holdninger og i bedste tilfælde fjerne fordomme mod handicappede i den enkelte 

arbejdsplads, hvilket er en af de løsninger Maria Ventegodt Liisberg (se økonomisk afsnit) nævner i 

hendes forskning.  

Det sidste krav som findes i svensk ret ligner den danske tilpasningsforpligtelse som arbejdsgiver 

har. Igen holdes jobcentrene uden for dette tiltag, men som gengivet i det juridiske afsnit har 

arbejdsgiver her mulighed for at søge offentlig tilskud når denne skal tilpasse arbejdspladsen for en 

handicappet medarbejder. Tilpasningsforpligtelsen er betinget af arbejdsgivers viden/burde viden 

og retstilstanden synes på baggrund af Højesterets afgørelse i Werge sagen at stå klar for 

virksomhederne. 

 

Ulemperne ved ovenstående tiltag er at det vil svække den danske flexicurity-model i tilfælde af at 

lovgiver nu sætter nogle bestemte rammer for, hvordan virksomhedernes ansættelsespolitik hvad 

angår handicappede skal være. Som gennemgået i det økonomiske afsnit er den danske flexicurity 

model kendetegnet ved et fleksibelt arbejdsmarked (nemt for arbejdsgiver at hyre og fyre samt nemt 

for arbejdstager hurtigt at skifte job) social sikkerhed (arbejdstager er i tilfælde af ledighed sikret 

kontanthjælp eller dagpenge) samt beskæftigelsesindsats (arbejdstager får tilbudt ordninger der gør 

det hurtigere at komme i beskæftigelse igen). Et regel som forbyder arbejdsgiver at afskedige en 

person, når denne kan varetage andre arbejdsopgaver i en anden stilling, vil forværre arbejdsgivers 

numeriske fleksibilitet dvs. fleksibiliteten til at fyre sine medarbejdere. Ring og Werge sagerne har 

også været med til at indskrænke arbejdsgivers fleksibilitet, da sagerne stiller krav til arbejdsgiveren 

førend en opsigelse kan ske. Ovenstående kan også have modsat effekt for de handicappedes 

adgang på arbejdsmarkedet. Arbejdsgiver vil i en ansættelsessituation være mere nøjagtig i sin 

udvælgelse, da denne vil være pålagt restriktioner over for den handicappede. Dette påvirker de 

handicappedes fleksibilitet i forhold til at skifte arbejde, da de har sværere ved at finde nyt arbejde, 

hvilket også afspejles i at personer med handicap i mindre grad skifter job end personer uden 

handicap.164  

 

                                                      
164 Jf. det økonomiske afsnit ”Praksis i Danmark – Hvor stærkt er de handicappede i praksis repræsenteret på det danske 
arbejdsmarket” 
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4.2 Tiltag i form af særordninger 
Tiltag i form af særordninger kan ligeledes være med til at øge beskæftigelsen for handicappede. 

Rent økonomisk finansieres særordningerne fra det offentlige. Her er fordelene, at arbejdsgiver vil 

have øget incitament til at ansætte en handicappet såfremt omkostningerne bæres af det offentlige 

og ikke virksomheden selv. Arbejdsgiver har i samarbejde med jobcentrene mulighed for at de 

handicappede bliver tilbudt særordninger. Som gennemgået i det økonomiske afsnit er der en 

begrænset viden omkring de forskellige særordninger. En krav om at arbejdsgiver skal sikre sig 

nødvendig viden som gennemgået i forrige afsnit, kan tænkes at minimere denne uvidenhed for de 

forskellige særordninger. Særordninger er også med til at bevare arbejdsgivers fleksibilitet i stedet 

for at denne ved lov blev pålagt nogle krav.  

 

Ulemperne ved særordninger er, at staten bærer omkostningerne, hvilket er en økonomisk byrde set 

fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Den værdi de forskellige ordninger giver overskrider ikke 

nødvendigvis de samtlige omkostninger, på baggrund af at afkastet af ordningerne simpelthen er for 

lave (dvs. for få beskæftigede handicappede i forhold til alle de omkostninger der afholdes). 

Jobcentrene har her en stor rolle og SFI’s finder i deres rapport ”Virksomheders sociale 

engagement” frem til at 48% af alle virksomheder er blevet kontaktet af jobcentre med henblik på 

beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne.165 Derudover viser undersøgelsen, at 45% af 

virksomhederne efter eget udsagn ikke er blevet kontaktet af jobcentre, fleksjobambassadører eller 

andre aktører med henblik på beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne.166 Det er især små 

private virksomheder som angiver dette og undersøgelsen er en indikation af at jobcentrene godt 

kan forbedre deres indsats. Hvis disse virksomheder kontaktes, er der potentielt mulighed for at få 

flere handicappede i beskæftigelse. Jobcentrene har her et stort ansvar og spørgsmålet er således om 

de tager initiativer ud over hvad de er forpligtede til via lovgivningen til at gøre en forskel for de 

handicappede. 

 
4.3 Løsningsforslag 
I forlængelse af ovenstående er det blevet diskuteret, hvilket tiltag lovgiver kan foretage for at 

fremme beskæftigelsen for de handicappede i det danske arbejdsmarked. Taget den danske 

flexicurity-model i betragtning, synes den mest optimale løsning, at bestå i at alle parter øger sin 

                                                      
165 Holt mfl. – Virksomheders sociale engagement, s. 163-164  
166 Holt mfl. – Virksomheders sociale engagement, s. 164 
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indsats på området således at omkostningerne og belønningerne er spredt ud for de forskellige 

parter i processen.  

 

For arbejdsgivere synes den bedste løsning til at sikre incitament, at bestå i lovmæssige 

tilpasninger. Dette er løbende sket i Ring og Werge sagerne, hvor der nu foreligger en forståelse af 

arbejdsgivers forpligtelser over den handicappede. Lovgiver kan vælge, at fastholde dette 

standpunkt og ikke gøre yderligere, men de tiltag som den svenske lovgivning indebærer, synes 

alligevel relevante at have med, da disse tiltag vil være med til at øge beskæftigelsen.  

 

For det offentlige kræver den øgede indsats, at denne tilpasser lovgivningen samt er opmærksom på 

jobcentrenes indsats på området. Det offentlige skal her sørge for at fordele besparelsen som nævnt 

i foregående afsnit ved at have 1% flere handicappede i beskæftigelse, på en måde at arbejdsgiver 

og jobcentre øger deres indsats. Arbejdsgiver og jobcentrene skal således ”belønnes” for at gøre en 

indsats for at få de handicappede i arbejde. Den offentlige myndighed kunne her overveje at lade 

ressourcerne som tildeles de forskellige kommuner og jobcentre afhænge af jobcentrenes resultater 

for at få de handicappede i beskæftigelse, således af jobcentrenes indsats afhænger af deres 

resultater. Den årlige gevinst kan lovgiver overveje at komme arbejdsgiverne til gode ved at indføre 

en regel om at såfremt en virksomhed i en periode over 5 år har haft x-antal handicappede 

(afhængig af virksomhedens størrelse) ansat og/eller ikke har haft afskediget en handicappet 

medarbejder i strid med forskelsbehandlingsloven i en periode over 5 år, så vil denne få en større 

kompensation, som følge af virksomhedens velvilje til at have handicappede ansat i sin 

virksomhed.167 

 

4.4 Delkonklusion 
Det kan med afsæt i den juridiske- samt økonomiske del konkluderes at lovgivningen på 

handicapområdet som følge af Ring og Werge sagerne har fået en markant betydning for 

virksomhedernes forpligtelser overfor handicappede medarbejder. Det kan konkluderes, at 

handicappede personer har sværere ved at komme i beskæftigelse sammenlignet med ikke-

handicappede på trods af love som beskytter dem imod forskelsbehandling som følge af deres 

                                                      
167 Hvis besparelsen årligt er 270.000 kr. pr. handicappet person som er i beskæftigelse frem for førtidspension kunne 
lovgiver overveje at kompensere arbejdsgiver med 50% årligt af denne besparelse pr. medarbejder. For 1 handicappet 
medarbejder udgør dette beløb 675.000 kr. efter 5 år. 
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handicap. Det kan på baggrund af den integrerede del konkluderes, at der foreligger en 

samfundsøkonomisk gevinst ved at have en handicappet person i arbejde end at denne er på 

førtidspension. På baggrund af statistikker gennemgået i det økonomiske afsnit, findes der plads til 

forbedringer i forhold til handicappedes beskæftigelsesandel på arbejdsmarkedet. For at øge 

beskæftigelsesandelen for handicappede kræver det at lovgiver forbedrer indsatsen på området. 

Dette kan bestå i lovgivningsmæssige tiltag eller tiltag i form af særordninger. I forhold til 

lovgivningsmæssige tiltag synes de svenske initiativer på området at være værd at overveje såfremt 

lovgiver ønsker at øge beskæftigelsen af handicappede. Lovbestemte regler som gør det svært for 

arbejdsgiver at afskedige en handicappet medarbejder lukker netop det hul som i det økonomiske 

afsnit blev konkluderet at udgøre en ulempe for handicappede (dvs. for nemt for arbejdsgiver at 

afskedige en handicappet medarbejder). Fordelene ved lovgivningsmæssige tiltag er at 

omkostningerne for at yde indsatsen på området ligger hos de enkelte virksomheder. Ulemperne 

ved sådanne tiltag er at det vil svække den danske flexicurity-model, da lovgiver nu sætter rammer 

for hvordan virksomhederne skal agere ansættelsespolitis. Således vil lovgiver spare omkostninger 

til jobcentre og tilskudsordninger. Tiltag i form af særordninger har den fordel, at arbejdsgiver har 

øget incitament til at ansætte en handicappet, da denne ikke har de store omkostninger forbundet 

med ansættelsen. Dette er et forhold som kunne tænkes, at forhøje inklusion. Set fra et 

samfundsøkonomisk perspektiv er disse ordninger dyre at finansiere, hvilket giver anledning til at 

lovgiver bør genoverveje dets finansiering til sådanne ordninger sammenholdt med jobcentrenes 

indsats på området.   

 

Det kan konkluderes at der foreligger fordele og ulemperne ved begge tiltag. For at øge 

beskæftigelsen for de handicappede på arbejdsmarkedet, fremlægges endelig et løsningsforslag som 

er værd at overveje, såfremt lovgiver ønsker at øge indsatsen på området. Løsningsforslaget består i 

belønne jobcentrene for gode resultater samt at kompenserer arbejdsgivere som har handicappede 

ansat over en 5-årig periode. Såfremt både jobcentrene og arbejdsgiverne får en ”bid af kagen” 

vurderes det nævnte løsningsforslag at have gode vilkår for at øge beskæftigelsen af handicappede 

på arbejdsmarkedet.  
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5 Konklusion 
I forhold til afhandlingens juridiske problemstilling konkluderes det indledningsvist, at 

handicapbegrebet er et dynamisk begreb som senest blev defineret i EU-Domstolens besvarelse af 

første præjudicielle spørgsmål i de forenede sager C-335/11 og C-337/11. EU-Domstolens 

fortolkning af begrebet findes i præmis 47 som værende en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller 

uhelbredelig sygdom, som medfører en fysisk, mental eller psykisk begrænsning som i samspil med 

forskellige barrierer hindrer en person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med 

andre arbejdstagere. EU-Domstolen anfører endvidere at sygdommen/begrænsningen skal være af 

lang varighed. Hertil konkluderes det, at EU-Domstolen fortolker et bredt handicapbegreb. Både 

Sø- og Handelsretten og Højesteret tiltræder denne definition i deres afgørelser for henholdsvis 

Ring og Werge sagerne (i Højesteret kun Werge). Det konkluderes, at en sygdom som 

udgangspunkt ikke karakteriseres som et handicap. Det væsentlige er her, hvorvidt sygdommen er 

med til at give den enkelte person en funktionsnedsættelse af lang varighed der gør, at personen 

ikke kan deltage på arbejdsmarkedet på lige fod med øvrige arbejdstagere. Surrogatmor-dommen 

bidrager med en yderligere forståelse af denne sondring og heraf kan det udledes at der sagtens kan 

være tale om et handicap i lægelig forstand, men ikke i lovens forstand, såfremt handicappet ikke er 

med til at begrænse den pågældendes præstation på arbejdspladsen.168  

Lang varighed bliver ikke defineret nærmere af EU-Domstolen. EU-Domstolen lader denne 

vurdering tilfalde nationale domstole. Såfremt der er tale om en handicappet person i 

forskelsbehandlingslovens forstand, er der et forbud mod direkte- og indirekte diskrimination. Mens 

direkte diskrimination knytter sig til direkte forskelsbehandling går indirekte diskrimination ud på 

at en tilsyneladende neutral bestemmelser stiller personer med handicap ringere end andre personer. 

Arbejdsgiver er underlagt en tilpasningsforpligtelse overfor handicappede personer. Følgende kan 

konkluderes ud fra praksis omkring tilpasningsforpligtelse:  

- Tilpasningsforpligtelserne skal være hensigtsmæssige jf. præambel 20 i 

beskæftigelsesdirektivet 

- Tilpasningen må ikke udgøre en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiver jf. 

forskelsbehandlingslovens § 2a, 2. pkt. Det kan konkluderes at denne uforholdsmæssige 

byrde skal ses i lyset af virksomhedens størrelse samt om tilpasningen kan lettes via 

offentlige tilskud 

                                                      
168 I den konkrete sag led medarbejderen af det handicap at hun ikke havde nogen livmoder. 
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- Nedsat arbejdstid er anerkendt som værende en tilpasning jf. præmis 64 i de forenede sager 

C-335/11 og C-337/11 

- Den handicappede skal være kompetent, egnet og disponibel til fortsat at kunne varetage 

sine arbejdsopgaver jf. præambel 17 i beskæftigelsesdirektivet 

- Tilpasningsforpligtelsen er betinget af at arbejdsgiver vidste eller burde vide at en person er 

handicappet jf. Højesterets dom i Werge sagen 

 

I forhold til 120-dages reglen som listet i funktionærlovens § 5, stk. 2 kan følgende konkluderes:  

- Arbejdsgiver kan med en måneds varsel afskedige en medarbejder efter 120-sygedage inden 

for en periode på 12 måneder. Det er en forudsætning at opsigelsen sker i umiddelbar 

tilknytning til udløbet af de 120 sygedage og mens medarbejderen fortsat er syg.  

- Det er endvidere en forudsætning, at førend arbejdsgiver en handicappet medarbejder efter 

120-dages reglen, skal denne have fuldført sin tilpasningsforpligtelse. Det kan konkluderes, 

at arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse er betinget af at arbejdsgiver vidste eller burde vide 

om den enkelte lider af et handicap.  

 

Endelig kan det konkluderes, at beskæftigelsesdirektivet ikke er til hinder for 120-dages reglen, da 

120-dages reglen forfølger et legitimt mål og ikke går udover hvad der er nødvendigt for at nå dette 

mål. I forlængelse heraf kan det konkluderes, at sygedage begrundet i handicap medregnes i 

henhold til anvendelsen af 120-dages reglen.  

 

I forhold til afhandlingens økonomiske problemstilling konkluderes det at handicappede i lavere 

grad er i beskæftigelse på arbejdsmarkedet sammenlignet med ikke-handicappede.  Det 

konkluderes, at de handicappede typisk har sværere ved at finde nyt job end ikke-handicappede. 

Såfremt en handicappet person ønsker at skifte job, skal denne i gennemsnit sende flere 

jobansøgninger til virksomhederne. Når de handicappede endelig er kommet i arbejde er der endnu 

en udfordring for disse på arbejdspladsen. Navnlig øvrige kollegaers vilje til at arbejde med den 

handicappede er en væsentlig faktor for, hvorledes de handicappede trives på arbejdspladsen. Det 

kan konkluderes, at der umiddelbart er en positiv holdning til handicappede. Dog har typen af 

handicap en væsentlig betydning for holdninger på arbejdspladsen. Her konkluderes det, at folk er 

mindre tilbøjelig til at arbejde med personer med psykisk handicap end personer med øvrig 

handicap. I forhold til flexicurity konkluderes det, at den danske flexicurity-model er præget af høj 
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grad fleksibilitet. I forhold til handicappede er dette dog en barriere, da systemet giver arbejdsgiver 

beføjelse til nemt at afskedige handicappede. I den forbindelse konkluderes det, at der i Danmark er 

plads til forbedringer, for at skabe et mere fleksibelt arbejdsmarked for handicappede. Det 

konkluderes yderligere at det har en indflydelse på handicappedes adgang til arbejdsmarkedet 

såfremt arbejdsgiver har en kendskab til afhjælpningsforanstaltninger.  

 

Inklusion indebærer, at den enkelte virksomhed tilpasser sig medarbejderens behov. I den 

forbindelse findes en række særordninger der skal være med til at skabe inklusion på 

arbejdsmarkedet. Det konkluderes, at for at der kan være tale om succesfuld inklusion så skal 

arbejdsgiver have en kendskab til forskellige ordninger som fleksjob, virksomhedspraktik, 

mentorordning mv. Ydermere er en betingelse for succesfuld inklusion en positiv holdning fra 

øvrige medarbejdere.  

 

Endelig konkluderes det på baggrund af den integrerede afsnit, at der er en stor økonomisk gevinst 

ved at have handicappede i arbejde frem imod at de er på førtidspension. Ydermere kan det 

konkluderes, at indsatsen for at øge beskæftigelsen af handicappede på arbejdsmarkedet kan være 

bedre, til gavn for alle parter (dvs. virksomhederne, det offentlige, jobcentre og de handicappede). 

Lovgiver kan her vælge at øge indsatsen via lovgivningsmæssige tiltag eller tiltag via særordninger. 

Det konkluderes, at jobcentrene i ringere grad henvender sig til virksomhederne. Især små 

virksomheder bliver forbigået af jobcentrene. Dette udgør en hindring for de handicappedes 

beskæftigelsesmuligheder. For at øge beskæftigelsen af handicappede vurderes den mest optimale 

løsning at bestå i at alle parter øger sin indsats på området således at både omkostningerne og 

belønningen som følge af indsatsen spredes ud for de forskellige parter i processen. En sådan regel 

kan som nævnt i den integrerede afsnit bestå i at virksomhederne får en kompensation fra det 

offentlige, såfremt de i en 5-årig periode har x-antal handicappede (afhængig af virksomhedens 

størrelse) ansat og/eller ikke har haft afskediget en handicappet medarbejder i strid med 

forskelsbehandlingsloven i en 5-årig periode. Forslaget udgør samtidig en belønning til jobcentrene, 

hvor belønningen afspejler deres resultater for at få de handicappede i beskæftigelse. Alt andet lige 

konkluderes det, at der fra lovgivers side er behov for et initiativ, hvis vi skal konkurrere med vores 

svenske naboer i forhold til beskæftigelse af handicappede på arbejdsmarkedet.  
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• Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsområde af 13. December 2007 – 

Lissabontraktaten (TEUF) 

• Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder, Den Europæiske Unions 

Tidende C-83/389 af 30.03.10 

• EU-Direktiv 2000/78 

• Forslag til lov om ændring af lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 2004/1 

LSF 92 

• Lovbekendtgørelse nr. 1349 af 16.12.08 – Bekendtgørelse af lov mod forbud mod 

forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 

• Lovbekendtgørelse nr. 81 af 03.02.09 – Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem 

arbejdsgivere og funktionærer  

• Bekendtgørelse af FN-konventionen af 13.12.06 om rettigheder for personer med handicap  

• De Forenede Nationer – Standardregler om lige muligheder for handicappede, Resolution 

48/96 

• Beskæftigelsesministeriets Vejledning om forskelsbehandlingsloven  

 

 

6.5 Øvrige Links  

• Liisberg, Maria Ventegodt, Handikappede hægtes af jobmarked, politikken 6. december 

2011 https://politiken.dk/debat/analyse/art5404336/Handikappede-h%C3%A6gtes-af-

jobmarked   

• Lag (1982:80) om anställningsskydd (Den svenske funktionærlov) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-

198280-om-anstallningsskydd_sfs-1982-80   

• Arbetsmiljölagen (AML) https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-

regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/#8   

• Beskæftigelsesministeriet – Hvad er fleksjob? 

http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Flere%20i%20arbejde/Fleksjob/Hvad-er-

fleksjob.aspx   

https://politiken.dk/debat/analyse/art5404336/Handikappede-h%C3%A6gtes-af-jobmarked
https://politiken.dk/debat/analyse/art5404336/Handikappede-h%C3%A6gtes-af-jobmarked
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-198280-om-anstallningsskydd_sfs-1982-80
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-198280-om-anstallningsskydd_sfs-1982-80
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/#8
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/#8
http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Flere%20i%20arbejde/Fleksjob/Hvad-er-fleksjob.aspx
http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Flere%20i%20arbejde/Fleksjob/Hvad-er-fleksjob.aspx
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• Jobnet - Virksomhedspraktik https://info.jobnet.dk/arbejdsgiver/fakta-om-jobcentrenes-

tilbud/virksomhedspraktik   

• Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – Mentorordningen http://star.dk/da/Indsatser-

og-ordninger/Mentorordningen.aspx   

• Beskæftigelsesministeriet ved Specialfunktionen Job & Handicap – Funktionsnedsættelse og 

job http://ipaper.ipapercms.dk/SpecialfunktionenJobHandicap/Guide/?page=1   

• Steen Bengtsson – Måling af inklusion survey 2015 

https://pure.sfi.dk/ws/files/410094/Notat_M_ling_af_inklusion_survey_2015.pdf  

• Den Europæiske Unions Domstol, Pressemeddelelse nr. 42/13 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-04/cp130042da.pdf  

 

https://info.jobnet.dk/arbejdsgiver/fakta-om-jobcentrenes-tilbud/virksomhedspraktik
https://info.jobnet.dk/arbejdsgiver/fakta-om-jobcentrenes-tilbud/virksomhedspraktik
http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Mentorordningen.aspx
http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Mentorordningen.aspx
http://ipaper.ipapercms.dk/SpecialfunktionenJobHandicap/Guide/?page=1
https://pure.sfi.dk/ws/files/410094/Notat_M_ling_af_inklusion_survey_2015.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-04/cp130042da.pdf
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