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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 15. september 2015 stillet følgende spørgsmål 

nr. 122 (BEU alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra 

Finn Sørensen (EL).  

 

Spørgsmål nr. 122: 

"Vil ministeren, på baggrund af Højesterets stadfæstelse af Landsrettens dom om 

det ulovlige i at fratage borgerne sygedagpenge og andre sociale ydelser med tilba-

gevirkende kraft, indskærpe Højesterets dom over for kommunerne og Ankestyrel-

sen og opfordre kommunerne til at gennemgå sagerne og tilbagebetale til borgerne 

i de tilfælde hvor ydelsen ulovligt er blevet stoppet, jf. dommen, og vil ministeren 

indhente en oversigt fra kommunerne om omfanget af de ulovlige afgørelser? Der 

henvises til omtale af dommen i Fagbladet 3F 10. september 2015, jf. 

http://www.fagbladet3f.dk/temaer/system/ebb4447435b94eea8a049b754158e9b2-

20150910-3f-vinder-sygedagpengesag-i-hoejsteret?utm_campaign=110915-

1&utm_medium=fagbledet2f-dag-ligtutm_source=Newsletter" 

 

Endeligt svar: 

Jeg er bekendt med at Højesteret har truffet en afgørelse den 10. september 2015 i 

en konkret sygedagpengesag. Landretten havde i sin afgørelse givet Ankestyrelsen 

medhold, mens Højesteret traf afgørelse om, at Ankestyrelsens afgørelse var for-

kert. 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i den forbindelse anmodet Anke-

styrelsen om at oplyse, hvilken betydning Højesterets afgørelse får for praksis samt 

en beskrivelse af, hvordan Ankestyrelsen planlægger at orienterer kommunerne om 

det videre forløb.  

 

Ankestyrelsen har den 29. september 2015 oplyst følgende: 

 

”Ankestyrelsen kan oplyse, at vi er ved at vurdere omfanget af Højesterets dom, og 

hvilke konsekvenser dommen har for praksis og for allerede afgjorte sager. 

 

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg skal behandle den konkrete sag principielt, og 

det forventes at ske på et møde ultimo oktober 2015. Principafgørelsen vil snarest 

herefter blive offentliggjort.  

 

Ankestyrelsen vil i den forbindelse tage stilling til, hvordan kommuner og borgere 

bedst muligt gøres bekendt med den nye retstilstand.” 
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Jeg vil derfor i første omgang afvente Ankestyrelsens udmeldinger i forhold til 

konsekvenserne af Højesteretsdommen.  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

Jørn Neergaard Larsen 


