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Vedr.:  Højesteretsdom af 24. september 2012 om udlån af tjenestemænd til et pri-
vatejet selskab 

 
./. Højesteret har ved vedlagte dom afsagt den 24. september 2012 stadfæstet en Østre 

Landsretsdom af 3. januar 2011 om kommunale tjenestemænds tålegrænse for ændringer 
i deres ansættelsesforhold i henhold til tjenestemandsregulativets § 12, stk. 1, i forbindel-
se med udlicitering. I sagen fandt Højesteret, at ændringerne i ansættelsesforholdet hos 10 
tjenestemænd i forbindelse med udliciteringen af deres arbejdsopgaver til et 100 pct. pri-
vatejet selskab ikke overskred, hvad tjenestemændene havde pligt til at tåle. 

  
Sagen var anlagt af hhv. Dansk Metal (som mandatar for 9 medlemmer) og 3F (som 
mandatar for 1 medlem) mod det regionale busselskab FynBus, som i forbindelse med 
kommunalreformen i 2007 havde udliciteret størstedelen af driften af et busværksted til et 
100 pct. privatejet selskab. Udliciteringen indebar således, at de 10 tjenestemænd, som 
var ansat i busværkstedet, blev pålagt at lade sig udlåne til det privatejede selskab. Den 
principale påstand var, at tjenestemændene var berettigede til at kræve sig afskediget med 
rådighedsløn, da udlånet gik udover, hvad tjenestemændene måtte anses for forpligtet til 
at tåle efter tjenestemandsregulativets § 12, stk. 1. § 12, stk. 1, fastslår, at en tjenestemand 
inden for sit ansættelsesområde har pligt til at underkaste sig sådanne forandringer i tje-
nesteforretningernes omfang og beskaffenhed, der ikke ændrer tjenestens karakter, og 
som ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anses for passende. 
 
Højesteret lagde ved sin afgørelse bl.a. vægt på, at udliciteringen ikke havde ændret på, at 
driften af værkstedet fortsat var en del af de opgaver vedrørende den offentlige service-
trafik, der påhvilede FynBus, og at driften var undergivet trafikselskabets tilsyn og kon-
trol, samt at tjenestemændene var forblevet ansat som tjenestemænd i FynBus, og i det 
hele havde bevaret deres rettigheder som tjenestemænd, ligesom tjenestemændene udfør-
te det samme værkstedarbejde, som da FynBus selv stod for driften af værkstedet - på det 
samme sted og med samme stillingsbetegnelse.  

 
Forhandlingsudvalgets sekretariatsudvalg vil drøfte dommen på et kommende møde. 
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende dommen kan rettes til Susanne Rehm på mail 
sr@kto.dk eller på telefon 3347 0616. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Helle Basse                                                                                                    Susanne Rehm 
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