
 

 

RETTEN I HORSENS DOM 

afsagt den 29. januar 2020 

 

Sag BS-(nummer) 

A 

(advokat Theresa Dam Andersen) 

mod 

Kommune 

(advokat Nanna Baade) 

Denne afgørelse er truffet af dommer Tina Gehlert Schmidt. 

Sagens baggrund og parternes påstande 

Denne sag drejer sag om, hvorvidt sagsøgte, Kommune, er erstatningsansvarlig 

overfor sagsøgeren, A, som følge af tilsidesættelse af vejledningspligten og på 

baggrund af langsommelig sagsbehandling i forbindelse med tilkendelse af 

førtidspension. 

Sagen er anlagt den 1. juli 2019. 

A har nedlagt påstand om, at Kommune skal anerkende, at han er berettiget til 

at modtage førtidspension efter reglerne gældende forud for den 1. juli 2018. 

Kommune har påstået frifindelse. 

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 

218 a. 
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Oplysningerne i sagen 

Det fremgår af sagen, at A blev sygemeldt den 29. marts 2016 som følge af kræft 

i endetarmen. Efter sygemeldingen påbegyndtes et behandlingsforløb med 

kemo og strålebehandlinger, og A blev opereret den 8. juli 2016, hvor en del af 

tarmen blev fjernet, og han fik anlagt stomi. 

Egen læge skønnede ved statusattest af 24. august 2016 til Kommune, at A 

muligt ville være fuldt arbejdsdygtig efter 2-3 måneder og eventuelt ville kunne 

begynde på deltid forinden. Ved helbredsattest af 10. november 2016 fra egen 

læge blev det oplyst, at kræftsygdommen ikke havde spredt sig, at A som sådan 

var raskmeldt, og at ny operation til fjernelse af stomien var planlagt, men 

endnu ikke fastsat. Af attesten fremgår bl.a.: 

”Jeg antager, at patienten snart får ovenstående operation og kan 

formentlig efter 4-6 uger godt starte som deltidssygemeldt på et givet 

arbejde.” 

Ved skrivelse af 29. november 2016 meddelte jobcenteret A, at sygedagpengene 

var forlænget med henblik på afklaring af arbejdsevnen. 

A blev opereret som planlagt den 14. december 2016. 

Den 22. februar 2017 havde Kommune en mundtlig lægedrøftelse med 

lægekonsulenten, hvor det fremgik, at A efter operationen havde klaget over 

smerter og som følge af hyppige og ukontrollerede afføringer ville have svært 

ved at deltage i beskæftigelsesrettede indsatser. Det fremgik videre, at A var 

henvist til udredning herfor, og at der evt. kunne findes en behandling. 

Egen læge udfyldte den 20. marts 2017 en specifik helbredsattest, hvoraf det 

bl.a. fremgår, at der efter operation og stråleterapi var sket omfattende skader 

på nervevæv med smerter, hyppige afføringer og inkontinens til følge. Det 

fremgår endvidere, at det må anses for tvivlsomt, at A vil kunne blive fuldt 

raskmeldt til sit tidligere job, og at en fuld sygemelding de følgende 6 måneder 

vurderes relevant, hvorefter det forventes, at sygdommen kan vurderes som 

stationær. 

Under opfølgningssamtale ved kommunen den 21. marts 2017 blev det 

vurderet, at der ikke de følgende 6 måneder kunne iværksættes afklarende 

foranstaltninger i forhold til A’ tilbagevenden til arbejdsmarkedet, og det blev 

godkendt, at A holdt ferie i perioden. 

I forbindelse med ny opfølgningssamtale den 19. april 2017 anmodede A om 

økonomisk støtte til psykologsamtaler, og han blev vejledt om muligheden 

herfor. 
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Sygedagpengeperioden blev forlænget den 31. maj 2017, og den 6. juni 2017 

meddelte A kommunen, at han var blevet bortvist fra sin arbejdsplads efter et 

ophold i udlandet, som han ikke havde oplyst arbejdsgiveren om. A havde 

været ansat i samme virksomhed i 19 år. 

Af statusattest af 6. oktober 2017 fra egen læge fremgår, at A er tilbudt 

tarmskylningsbehandling, som kan medføre bedring af den kroniske 

afføringsinkontinens, at der ikke er andre behandlingsmuligheder, og at 

helbredstilstanden er stationær. Det fremgår endvidere, at arbejdsevnen skal 

vurderes af jobcenteret.  

Efter anbefaling af 11. oktober 2017 fra lægekonsulenten udarbejder jobcenteret 

den 21. november 2017 en funktionsevnebeskrivelse for A, og af psykiatrisk 

vurdering af 5. december 2017 fremgår, at det er As fysiske problemer, der er 

den væsentligste hindring for, at A kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. På 

baggrund heraf finder lægekonsulenten den 19. februar 2018, at sagen er 

helbredsmæssigt velbelyst. 

Den 12. marts 2018 afholder Kommune ved sagsbehandleren en telefonisk 

opfølgningssamtale med A, hvor A fortæller, at han på grund af dødsfald i den 

nærmeste familie er bortrejst til (Land), men forventer at være tilbage i 

Danmark senest den 25. marts 2018.  

Ligeledes den 12. marts 2018 vurderes det af faglig leder, at der skal indhentes 

lægeerklæring til brug for sagens drøftelse på rehabiliteringsmøde, og da A er 

tilbage i Danmark aftales det på et opfølgningsmøde den 4. april 2018, at han 

skal bestille tid hos egen læge med henblik på udarbejdelse af lægeerklæringen. 

Lægeerklæringen modtages ved Kommune den 4. maj 2018, og den 7. maj 2018 

sendes sagens akter til rehabiliteringsteamet. Det fremgår af lægeerklæringen, 

at det må overlades til jobcenteret at vurdere, om A’ kroniske lidelse er 

foreneligt med et arbejde. 

A indkaldes ved brev af 31. juli 2018 til møde i rehabiliteringsteamet den 14. 

august 2018 med henblik på en samtale om, hvilke indsatser der er nødvendige 

for, at A kan komme i arbejde. På dette møde bliver det besluttet at indstille A 

til førtidspension, og den 23. august 2018 bliver der truffet afgørelse om at 

påbegynde en sag om førtidspension i medfør af lov om social pension § 18. Det 

fremgår af brev af samme dato til A, at der vil foreligge en endelig afgørelse om 

berettigelse til førtidspension inden for en frist på 3 måneder fra 

påbegyndelsetidspunktet. Jobcenteret indstillede herefter A til førtidspension 

den 14. september 2018 og anførte i begrundelsen herfor, at det på grund af As 

helbredstilstand ikke havde været muligt at iværksætte beskæftigelsesrettede 

tiltag med henblik på at udvikle arbejdsevnen. A blev herefter tilkendt 
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førtidspension med virkning fra den 1. oktober 2018. A klagede den 27. oktober 

2018 til Udbetaling Danmark over, at han alene var blevet tilkendt 

brøkdelspension med 25/40 af fuld førtidspension, herunder over 

sagsbehandlingstiden og manglende information om nye regler med 

ikrafttræden den 1. juli 2018. Klagen blev besvaret af jobcenteret, der redegjorde 

for sagsforløbet ved brev af 14. november 2018 og afviste, at der var sket 

sagsbehandlingsfejl. Der er enighed om, at A efter de indtil 1. juli 2018 

gældende regler ville være blevet tilkendt fuld førtidspension. 

Forklaringer 

A har forklaret, at han kom til Danmark den 4. januar 1993 på grund af krigen i 

(Land), hvor han kommer fra. I (Land) havde han arbejde med produktion af 

tandhjul og lignende, og han fortsatte med tilsvarende arbejde i Danmark.  

Hans sygdom blev opdaget ved en rutinemæssig kontrol af tyktarmen. 

Operation var nødvendig, men han forventede, at han kunne vende tilbage til 

arbejdsmarkedet. Kommunen oplyste ham ikke om, at reglerne for 

førtidspension ville blive ændret eller om, hvilken betydning det kunne få for 

ham. Han blev slet ikke oplyst om muligheden for at søge om førtidspension. 

Han blev heller ikke informeret om kommunens sagsbehandlingstid. Han 

forventede, at hans sag blev behandlet, som den skulle. Det har haft 

økonomiske konsekvenser for ham, at han ikke er blevet tilkendt fuld pension. 

Han har et hus og klarer det lige nu ved hjælp af en opsparing. 

Parternes synspunkter 

A har i sit påstandsdokument anført følgende: 

” Tilsidesættelse af vejledningspligt: 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at Kommune 

har tilsidesat sin vejledningspligt, idet de ikke har informeret A om den 

kommende lovændring og hvilken betydning denne lovændring ville 

have. 

Det gøres hertil gældende, at der gælder en streng vejledningspligt for 

kommuner i sociale sager. 

Såfremt Kommune havde overholdt sin vejledningspligt, kun- 

ne A af egen drift have anmodet kommunalbestyrelsen om at tage 

stilling til spørgsmålet om førtidspension på det foreliggende grundlag, 

jf. lov om social pension § 17, stk. 2. 

I forbindelse med sagens behandling ved rehabiliteringsteamet, har 

rehabiliteringsteamet ved deres afgørelse lagt vægt på, egen læges 
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udtalelse om As stationære tilstand. De har endvidere lagt vægt på, at 

den største barriere for As tilbagevenden til arbejdsmarkedet er det 

fysiske og ikke det psykiske. På baggrund heraf, gøre det gældende, at 

sagen var klar til at blive forlagt for rehabiliteringsteamet allerede efter 

LÆ135 forelå den 6. oktober 2017 eller i hvert fald senest efter den 

psykiatriske vurdering forelå den 5. december 2017. 

Der er ikke indgået nye oplysninger i sagen, som har betydning for 

rehabiliteringsteamets indstilling efter ovennævnte dato. 

Det fremgår endvidere af rehabiliteringsteamets indstilling af 14. 

september 2018, at ”Grundet helbredstilstanden har det ikke muligt at 

iværksætte beskæftigelsesrettede tiltag med henblik på at udvikle 

arbejdsevnen.” Idet det ikke har været muligt at iværksætte 

beskæftigelsesrettede tiltag, gøres det gældende, at det var utvivlsomt, 

at A opfyldte betingelserne for tilkendelse af førtidspension, hvorfor 

sagen kunne have været forelagt rehabiliteringsteamet langt tidligere 

end den 7. maj 2018. 

På baggrund heraf gøres det gældende, at såfremt Kommune havde 

overholdt sin vejledningspligt, ville As have haft mulighed for at 

anmode kommunalbestyrelsen om at tage stilling til spørgsmålet om 

førtidspension på det foreliggende grundlag på et hvilket som helst 

tidspunkt mellem den 6. oktober 2017 og den 19. februar 2018. På 

baggrund af anmodningen kunne kommunalbestyrelsen have forelagt 

sagen for rehabiliteringsteamet inden den 1. juli 2018, hvilket ville have 

betydet at A var berettiget til fuld førtidspension, jf. overgangsreglen i § 

6, stk. 3 i ændringslov L 442 af 8. maj 2018. 

Idet Kommune har tilsidesat sin vejledningspligt, skal A stilles, som om 

der var givet korrekt vejledning og han derfor havde påbegyndt 

pensionssagen inden den 1. juli 2018. 

Langsommelig sagsbehandling: 

Det gøres gældende, at As sag var tilstrækkeligt belyst til at der kunne 

påbegyndes en sag om tilkendelse af førtidspension allerede ved 

statusattest udarbejdet den 6. oktober 2017. På dette tidspunkt stod det 

Kommune klart, at As tilstand var stationær og at der ikke var 

yderligere behandlingsmuligheder, hvorfor Kommune burde have 

udarbejdet rehabiliteringsplan allerede på dette tidspunkt. 

Kommune trak tiden ved først at indhente funktionsevnebeskrivelse og 

psykologisk vurdering samt efterfølgende at bruge 4 måneder på at 
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sagsbehandle og træffe beslutning om, at sagen skulle sendes til 

drøftelse på rehabiliteringsteammøde. Kommune brugte yderligere 2 

måneder på at forberede sagen til rehabiliteringsteamet. Efter sagen 

blev sendt til rehabiliteringsteam den 7. maj 2018 gik der yderligere 4 

måneder før der blev afholdt møde med rehabiliteringsteamet. 

Den normale sagsbehandlingstid for sager om førtidspension er 21 uger 

fra at sagen startes op i det kommunale regi til der er truffet en 

afgørelse. 

Såfremt Kommune havde behandlet As sag efter rimelig tid og dermed 

påbegyndt pensionssagen inden den 1. juli 2018, ville A have haft ret til 

fuld førtidspension, idet hans bopælsår i (Land) ville have været 

medregnet i den samlede bopælstid, da han havde fået 

opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens § 7. 

Det særdeles langsommelige sagsbehandlingsforløb har medført et stort 

tab for A, idet han nu kun har ret til 25/40 dele af førtidspension. 

På baggrund af det særdeles langsommelige sagsbehandlingsforløb ved 

Kommune samt det forhold, at Kommune allerede den 6. oktober 2017 

var klar over, at As situation var stationær, er Kommune 

erstatningsansvarlig overfor A i forbindelse med den unødigt 

langsommelige sagsbehandling. 

Såfremt retten måtte komme frem til, at sagen ikke var tilstrækkelig 

belyst til at kunne blive forelagt for rehabiliteringsteamet den 6. oktober  

2017, gøres det gældende, at Kommune under alle omstændigheder 

kunne have påbegyndt pensionssagen den 25. januar 2018, hvor der 

både forelå funktionsattest samt psykologisk vurdering. 

Førtidspensionssagen kunne derfor have været påbegyndt på et senere 

tidspunkt end den 6. oktober 2017, men dog på et tidligere tidspunkt 

end den 1. juli 2018, hvorefter A ville have haft ret til fuld 

førtidspension. 

Det gøres endvidere gældende, at Kommune har tilsidesat god 

forvaltningsskik.” 

Kommune har i sit påstandsdokument anført følgende: 

” Det bestrides, at Kommune - eller nogen for hvem kommunen er 

ansvarlig - har udvist fejl eller forsømmelser i forbindelse med 

behandlingen af As sag. 
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Bevisbyrden for, at A var berettiget til førtidspension, og at Kommune 

har begået fejl ved ikke at tilkende førtidspension på et tidligere 

tidspunkt end 26. september 2018, påhviler A, og denne bevisbyrde er 

ikke løftet. 

Såfremt retten måtte finde, at sagsbehandlingen på enkelte punkter har 

været mangelfuld bestrides det, at der er tale om fejl af en sådan 

karakter, at dette kan begrunde ansvar for kommunen, herunder at der 

i forbindelse med det af kommunen udøvede forvaltningsretlige skøn i 

forbindelse med sagsbehandlingen måtte være blevet begået 

handlinger eller undladelser, som kan begrunde et erstatningsansvar. 

Det bestrides, at sagsbehandlingen har været langsommelig, og det 

bestrides i det hele som udokumenteret, at Kommune bevidst valgte at 

forhale sagen med det formål, at A skulle tilkendes førtidspension i 

henhold til de regler, som trådte i kraft den 1. juli 2018. 

Kommune har således under hele sagens behandling ageret inden for 

rammerne af de krav, der stilles til en offentlig myndighed, og det er i 

det hele udokumenteret, at Kommune skulle have forfulgt ellers 

usaglige formål i sagsbehandlingen. 

Kommune er ud fra overvejelser af politisk-økonomisk karakter 

berettiget til at prioritere sager, og det gøres gældende, at 

ansvarsnormen i sager som denne i særlig grad må inddrage hensynet 

til kommunens prioritering af ressourcer. 

Dette som følge af, at der var (og er) tale om en sag med komplekse 

helbredsmæssige vurderinger og betydelige krav til dokumentation for, 

at arbejdsevnen er betydeligt nedsat og at nedsættelsen er af et sådant 

omfang, at den pågældende - uanset mulighederne for støtte efter den 

sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob - ikke 

vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende 

arbejde. 

As helbredsmæssige situation var ikke stationær og desuden ikke 

klarlagt den 6. oktober 2017. På daværende tidspunkt var der først og 

fremmest behandlingsmuligheder (TAI), som kunne øge As 

arbejdsevne. Vel at mærke en behandlingsmulighed, som han 

overvejede at benytte sig af. 

Hertil kommer, at Kommune den 6. oktober 2017 ikke var bekendt med 

omfanget af As psykiske tilstand. Først den 5. december 2017 modtog 

Kommune en psykisk vurdering, foretaget af B, hvilken vurdering blev 
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indhentet efter aftale med A, ligesom Kommune først den 25. januar 

2018 modtog funktionsevnebeskrivelsen. 

Tidspunktet for, hvornår den helbredsmæssige situation er stationær, er 

ikke eneafgørende for, hvornår en sag kan færdigbehandles af 

kommunen. De funktionsbegrænsninger, der er afledt af den 

helbredsmæssige situation tillige afdækkes, ligesom det lovpligtige 

bedømmelsesgrundlag skal indhentes, og sagen skal forelægges 

Rehabiliteringsteamet. 

Først efter modtagelsen af de supplerende lægefaglige vurderinger 

samt funktionsbeskrivelsen i hjemmet var Kommune bekendt med, at 

den helbredsmæssige situation var stationær. Kommune indhentede 

herefter den lovpligtige lægeattest til brug for Rehabiliteringsteamets 

vurdering af sagen. At lægeattesten først kom frem den 4. maj 2018 var 

ikke udtryk for langsommelig sagsbehandling, og indhentelsen blev i 

øvrigt tillige forsinket som følge af, at A var udrejst til Bosnien. 

Heller ikke den tidsmæssige udstrækning fra sagens forelæggelse for 

Rehabiliteringsteamet den 7. maj 2018 til Rehabiliteringsteamets møde 

den 14. august 2018 eller til påbegyndelse af pensionssagen den 23. 

august 2018 var udtryk for en for kommunen ansvarspådragende 

langsommelig sagsbehandling. 

Sagsbehandlingstiden var derimod sædvanlig for sager af sin art. 

Kommune har endvidere ikke tilsidesat sin vejledningspligt, hvorfor A 

allerede af denne grund heller ikke som følge af manglende vejledning 

er påført et (rets)tab. 

Hertil kommer, at Kommune først ville kunne oplyse om lovændringen 

på tidspunktet for lovforslagets vedtagelse, det vil sige den 8. maj 2018. 

En oplysning givet den 8. maj 2018 kunne i sagens natur ikke gøre A i 

stand til at anmode kommunalbestyrelsen om at tage stilling til 

spørgsmålet om førtidspension på det foreliggende grundlag i perioden 

6. oktober 2017 og den 19. februar 2018, som påstået af sagsøger. 

Hertil kommer, at As sag allerede var fremsendt til 

Rehabiliteringsteamet på tidspunktet for lovforslagets vedtagelse den 8. 

maj 2018 og at anvendelse af overgangsreglen i § 6, stk. 3 i ændringslov 

L 442 af 8. maj 2018 fordrer, at der er påbegyndt en sag om 

førtidspension efter lov om social pension. 

En sag om førtidspension anses ikke for påbegyndt på tidspunktet for 

borgerens anmodning om stillingtagen til spørgsmålet om 
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førtidspension på det foreliggende grundlag. Sagen skal 

indledningsvist forelægges for Rehabiliteringsteamet og først efter 

modtagelse af indstillingen herfra, kan Kommunalbestyrelsen træffe 

afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om 

førtidspension, jf. lov om social pension § 17, stk. 2. 

Sammenfattende er det herefter ikke af sagsøger godtgjort, at den af 

Kommune udøvede sagsbehandling og de i forbindelse hermed 

udøvede skøn er ansvarspådragende eller i øvrigt kan medføre en 

erstatningspligt for kommunen, ligesom sagsøger ej heller har 

godtgjort, at Kommune har tilsidesat sin vejledningspligt. ” 

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse 

af sagen. 

  

Rettens begrundelse og resultat 

Det følger af lov om social pension § 16, stk. 3, at der som betingelse for at 

tilkende en person førtidspension skal foretages en vurdering af personens 

arbejdsevne i forhold til ethvert job på arbejdsmarkedet og med de muligheder 

for støtte, der måtte være relevante. Den nærmere sagsbehandlingsmetode 

fremgår af samme lovs § 19. 

Kommune har under hele A’ sygdomsforløb kontinuerligt indhentet udtalelser 

dels fra As egen læge, dels fra kommunens lægekonsulent. Det fremgår heraf, at 

A i længere perioder var sygemeldt uden helbredsmæssig mulighed for 

afprøvning af arbejdsevnen. 

Herefter og med henvisning til sagens samlede forløb finder retten det ikke 

godtgjort, at Kommune har handlet ansvarspådragende ved, at pensionssagen 

blev påbegyndt den 23. august 2018. 

Lovforslaget om ændring af lov om social pension § 6 blev fremsat den 7. 

februar 2018 og vedtaget den 8. maj 2018. Uanset at myndighederne har en 

skærpet vejledningspligt på det sociale område, finder retten ikke grundlag for 

at udstrække denne til at omfatte vejledning om endnu ikke vedtagne 

ændringer i lovgivningen. Kommune har således tidligst haft pligt til at vejlede 

A om lovændringen den 8. maj 2018. På det tidspunkt var A´ sag allerede sendt 

til rehabiliteringsteamet, hvorfor en vejledning om lov om social pension § 17, 

stk. 2, ikke da forekom relevant. På denne baggrund finder retten det ikke 

godtgjort, at A har lidt et tab ved, at Kommune ikke vejledte ham om 

ændringen af § 6 i lov om social pension. 

Kommune skal derfor frifindes, og A skal som følge heraf betale 

sagsomkostninger til Kommune. 
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Sagsomkostningerne er efter sagens oplyste værdi, forløb og udfald fastsat til 

dækning af advokatudgift med 30.000 kr. Kommune er efter det oplyste 

momsregistreret, hvorfor der ikke er medregnet moms. 

THI KENDES FOR RET: 

Kommune frifindes. 

  

A skal til Kommune betale sagsomkostninger med 30.000 kr.  

Beløbet skal betales inden 14 dage. 

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a. 



 

 


