
D O M 

afsagt den 2. marts 2018 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, 

Vogter og Eva Skov (kst.)) i ankesag  

V.L. B–1169–17

Institutionen

(Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke, København) 

mod 

HK/Danmark som mandatar for A

(advokat Mette Østergård, Brabrand) 

Biintervenient: 

Centralorganisationernes Forhandlingsudvalg 

(advokat Peter Breum, København) 

Retten i Randers har den 8. august 2017 afsagt dom i 1. instans (BS 8-395/2016). 

Påstande 

For landsretten har appellanten, Institutionen, gentaget sin påstande for byretten om

afvisning, subsidiært frifindelse. 

Indstævnte, HK/Danmark som mandatar for A, har påstået dommen stadfæstet.

Centralorganisationernes Forhandlingsudvalg er under sagens behandling for landsretten 

indtrådt som biintervenient til støtte for HK/Danmark som mandatar for A.



- 2 -

Supplerende sagsfremstilling 

Det er for landsretten oplyst, at A ikke vil fremsætte økonomiske krav mod Institutionen.

Forklaringer 

A har supplerende forklaret, at As bil var for lille og for dyr til at køre i til Hjørring. 

Arbejdsopgaverne i Holstebro var interessante, men transporttiden for lang. Der var for 

lang transporttid til Hjørring med bil og endnu længere med offentlig transport. A følte sig 

stemplet af bortvisningen.

Henrik Gammelholm har forklaret, at han er ansat i HK/Kommunal som juridisk 

konsulent. Han har ikke været med til at udarbejde den HK-vejledning, som blev udgivet i 

forbindelse med kommunalreformen. Formålet med vejledningen var at give nogle 

fingerpeg om, hvad man i HK skulle være opmærksom på ved en eventuel flytning af 

medlemmernes arbejdsplads. Vejledningen var tilgængelig for medlemmerne på 

internettet, men den blev hurtigt fjernet igen. Det skete nok efter et halvt år. Vejledningen 

var tænkt til brug ved informationsmøder. Den er generelt formuleret og tager en række 

forbehold. Den er ikke en facitliste. Om en flytning var en væsentlig ændring af 

ansættelsesforholdet beroede på en konkret og individuel vurdering. Tallet 80 km for den 

afstandsforøgelse mellem hjem og arbejde, som man måtte acceptere, ved han ikke, hvor 

kommer fra.  

Thomas Lynge Madsen har forklaret, at han er ansat i HK/Stat som faglig konsulent. Han 

har været med til at udarbejde guiden vedrørende flytning af arbejdspladsen. Det er en vej-

ledning, der blev udarbejdet i oktober 2015 og lagt på internettet. Vejledningen er udtryk 

for, at det beror på en konkret vurdering, om en udflytning af arbejdspladsen udgør en væ-

sentlig ændring af ansættelsesforholdet.  

Procedure 

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten. 

Centralorganisationernes Forhandlingsudvalg har navnlig anført, at der er en væsentlig 
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interesse i, at en offentlig ansat kan få prøvet, om den forvaltningsakt, som varsling af en 

ændring af arbejdsstedet er, ligger inden for den tålegrænse, der gælder ved vilkårsændrin-

ger. En afgørelse, der udelukkende træffes på baggrund af den kilometermæssige forøgelse 

af transporten til og fra arbejde, er udtryk for skøn under regel, hvilket forvaltningsretligt 

ikke er muligt.  

Landsrettens begrundelse og resultat 

A er efter sagens anlæg blevet bortvist den 8. december 2016. Bortvisningen er ikke 

indbragt for faglig voldgift. A vil ikke fremsætte økonomiske krav mod Institutionen, og 

det er ikke godtgjort, at bortvisningen har haft andre retlige konsekvenser for A eller giver 

anledning til andre krav mod Institutionen. Der er således ikke nogen aktuel konflikt 

mellem A og Institutionen, og en stillingtagen til den nedlagte anerkendelsespåstand har 

ikke i øvrigt betydning for retsstillingen mellem A og Institutionen.

A har herefter ikke en aktuel og konkret interesse i at få spørgsmålet, om flytningen 

udgjorde en væsentlig ændring af As ansættelsesvilkår, prøvet af domstolene. Landsretten 

afviser derfor sagen. 

Det bemærkes herved, at det, som A og biintervenienten i øvrigt har anført, herunder at det 

er af betydning, at der kan ske en særskilt prøvelse af myndighedens afgørelse om 

flytningen af arbejdsstedet og den dertil knyttede tålegrænse for A, ikke kan føre til et 

andet resultat. A kan ikke ved anerkendelsessøgsmålet omgå den aftalte voldgift i det 

fagretlige system, men må på sædvanlig måde bære standpunktsrisikoen i forbindelse med 

den bortvisning, der skete, da A ikke ville flytte arbejdssted.     

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal HK/Danmark som mandatar 

for A betale sagsomkostninger for begge retter til Institutionen med i alt 60.750 kr. Af 

beløbet angår 60.000 kr. udgifter vedrørende advokatbistand (inkl. moms) og 750 kr. 

retsafgift. 

Landsretten har lagt vægt på sagens karakter og omfang, herunder omfanget af 
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hovedforhandlingen for landsretten. Efter omfanget af biintervenientens indlæg er der ikke 

særlige grunde til at pålægge denne at betale sagsomkostninger til Institutionen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t: 

Denne sag afvises fra domstolene. 

HK/Danmark som mandatar for A skal betale sagens omkostninger for begge retter til

Institutionen med 60.750 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 

a. 

Olav D. Larsen Vogter Eva Skov 

 (kst.) 

Udskriften udstedes uden betaling. 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 

Vestre Landsret, 

Viborg den 2. marts 2018. 

Birgitte Borup 

retssekretær  




