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Kommune skal betale 
150.000 kroner i erstatning 
Vallensb",l, Kammune skal 
betale 150.000 kroner i erstat
ning til en tidligere kvindelig 
medarbejder, sam i 1994 blev 
bartvist fra sit job i kammu
nens vejV.Esen. Det afgjorde 
H0jesteret onsdag i en princi
piel dam, der fastslar, . at en 
affentlig arbejdsgiver ikke 
uden videre kan bortvise en 
medarbejder uden f0rst at Iyt
te til vedkammendes egen 
farklaring. Kvinden blev bart
vist uden varsel efter en tele
fonisk indstiIJing fra vejvcese
nets dagJige leder ag uden no
gen form for farklaring pa 

.rsagen til bartvisningen. 
»Derved tilsidesatte kommu
nen en voEsentlig garanti for 
sagsbehandlingen., hedder 
det i H0jesterets afg0relse. 

Med dammen star det klart, 
at sager om bortvisning er 
omfat;tet af de samme regler 
am partsh0ring, sam g",lder i 
forbindelse med fyring af 
medarbejdere. 

Advakat Christian Harlang, 
det har f0rt sagen for kvinden, 
gJceder sig over dammen, scm 
han mener styrker affentligt 
ansattes retssikkerhed. ' 

Ritzau 

Principiel dom 
ERSTAlNING: \hllens
brek Kommane skal betale 
150.000 kroner i ersta1ning 
til en tidligere kvindelig 
medarbejder, Som i 1994 
blev bOrMst fra sit job i 
kommunens vejvresen. Det 
:ngjorde Halesteret onsdag 
I en prmclpel dom der 
fastslar, at en offentlig ar
bejdsgiver ikke uden videre 
kan bOrMse en medarbej
der uden furst at Iytte til 
vedkommendes egen for
k1aring. 
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Tilkendelse af kompensation for, at afskedigelsen af en offentligt ansat 
funktionrer er gennemffilrt ud.en (tilstrrekkelig) iagttag.else af de forvaltnings-

retlige regler om partsh{l!ring, udelukker ikke, at der i samme sag kan rejses 
krav om godtgfilrelse i medf{l!r af FUL § 2b ener overenskomstbaserede regler 
om urimelig opsigelse. I U 991581 H tog H{I!jesteret saledes srerskilt stilling 
f{l!rst til sp{l!rgsrniilet om godtg{l!relse for urimelig afskedigelse og demrest til, 
om der skulle tilkendes kompensation for manglende partsh{l!ring. I U 
0211684 flJL blev en medarbejder fra Udlrendingestyrelsen ved et afskedigel
sesnrevn Ii.lkendt en godtg{l!relse for usaglig afskedigelse pA en manedsl{l!n og 
derefter ved landsretten en kompensation i samme st{l!rrelsesorden for mang
lende overboldelse af de forvaltningsretlige regler. 

I U 00/1357 H udtalte Hl1Ijesteret bl.a.: »Under hensyn til ansamelsesforholdets v8.1ighed, 
A's Mnniveau og omsuendighederne i I1Ivrigt fastsa:tter Hl1Ijesterel den kompensation, hun 
herefter har krav pi som f¢lge af den ugyldige bortvisning, til 150.000 kr. Hen indgAr I~:m 
m. v. i sa:dvanlig opsigelsesperiode. Det bem~rkes, at der ikke er grundlag for at tilkende 
godtgl1lrelse for tort.« 


