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Advokat Peter Breum 4. januar 2018
Borgergade 24B PB 80293691tm
1300 KøbenhavnK
Telefon 3367 6767
Telefax 3367 6750

H0JESTERETSSTÆVNING

Som advokat for HK/Danmark som mandatar for

1) Henning Andreasen, Rasmus Raks Allé 87, 5250 Odense SV,

2) Anitta Borgreen Kirstensen, Ryevej 11, 4180 Sorø,

3) Mette Holm, Damms Teglgård 16, 2. ty., 6200 Aabenraa,

4) Per Høgh, Follingsvej 46, 9200 Ålborg,

5) Gytte Christensen, Skovbakkevej 15, 4340 Tølløse og

6) Keld Henrik Mikkelsen, Sundvej 18 C, 1. sal, 8700 Horsens

påanker jeg herved til Højesteret den af østre Landsret den 22. december 2017 afsagte dom i sagen
1. afd. nr. B-1400-16 mod Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København ø.

Ved ovennævnte dom er sålydende kendt for ret:

Banedanmarkfr~flndes.

I sagsomkostninger skal Dansk Jernbaneforbund betale 110.000 kr. kr. og
HK/Danmark 75.000 kr. til Banedanmark.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.
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Sagsomkostningerneforrentes efter rentelovens §‘ 8 a.

For Højesteret nedlægges sålydende:

PÅSTANDE:

PRINCIPAL PÅSTAND i

Appelindstævnte tilpligtes at anerkende, at appellanteme er berettiget til at bibeholde deres ret til
fribefordrmg.

SUBSIDIÆR PÅSTAND i.

Appelindstævnte tilpligtes at anerkende, at appellanterne 1-5 har ret til at bibeholde retten til fribe
fordring.

SUBSIDIÆR PÅSTAND 2.

Appelindstævnte tilpligtes at anerkende, at appellant 6 har ret til at bibeholde sin ret til fribefor
dring.

MERE SUBSIDIÆR PÅSTAND i.

Appelindstævnte tilpligtes at anerkende, at appellanterne 1-5 er berettiget til økonomisk kompensa
tion for appelindstævntes opsigelse af ordning om frikort og personalebilletter.

MERE SUBSIDIÆR PÅSTAND 2.

Appelindstævnte tilpligtes til appellant 1 at betale kr. 47.850 med tillæg af sædvanlig procesrente
fra sagens anlæg, til betaling sker som kompensation for bortvarsling affribefordring i 2016.

MERE SUBSIDIÆR PÅSTAND 3.

Appelindstævnte tilpligtes til appellant 2 at betale kr. 22.110 med tillæg af sædvanlig pro cesrente
fra sagens anlæg, til betaling sker som kompensation for bortvarsling affribefordring i 2016.

MERE SUBSIDIÆR PÅSTAND 4:
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Appelindstævnte tilpligtes til appellant 3 at betale kr. 3.773 med tillæg af sædvanlig procesrente fra
sagens anlæg, til betaling sker som kompensation for bortvarsling affribefordring i 2016.

MERE SUBSIDIÆR PÅSTAND 5:

Appelindstævnte tilpligtes til appellant 6 at betale kr. 17.050 med tillæg af sædvanlig procesrente
fra sagens anlæg, til betaling sker som kompensation for bortvarsling af fribefordring i 2016.

ANBRJNGENDER:

Til støtte for de nedlagte påstande påberåbes samme anbringender og bevisligheder, som blev gjort
gældende for landsretten, herunder at retten til fribefordring er en integreret del af den ansattes an
sættelsesforhold, og at ordningen derfor ikke kan opsiges.

Vedrørende de tjenestemandsansatte (appellant 1-5)

De tjenestemandsansatte medarbejdere i Banedanmark er beskyttet af reglerne i tjenestemandslo
ven. I henhold til tjenestemandslovens § 12, jf § 55, kan ansættelsesmyndigheden ikke fjerne ret
ten til fribefordring uden økonomisk kompensation.

Arbejdsgiverens ret til at ændre i ansættelsesvilkårene er undergivet den begrænsning, der fmdes i
Tjenestemandslovens § 12, stk. 1, der fastsætter, at en tjenestemand har pligt til at underkaste sig
sådanne forandringer i sin tjenesteforretnings omfang og beskaffenhed, der ikke ændrer tjeneste ka
rakter og som ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anses for passende for ham.

Ændringen i aflønningsformen, hvortil fri befordring naturligt må henføres, medfører, at der er tale
om en stillingsforandring i henhold til Tjenestemandsiovens § 12.

Som følge deraf er tjenestemændene i henhold til Tjenestemandslovens § 55 berettiget til at bibe
holde den aflønning, man kom fra, det vil sige, at der skal ske en konvertering af ret til fribefor
dring, hvilket svarer til indholdet afpåstandene.

Den eneste måde, hvorpå der kan sikres en tjenestemand fuld kompensation for retten til fribefor
dring er ved at opretholde ordningen. Det gøres derfor gældende, at der ikke kan ske bortvarsling af
ordningen.

Hvis der ikke betales en kompensation gøres det gældende, at tjenestemanden vil have ret til at fra
træde med ret til aktuel egenpension.
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Vedrørende de overenskomstansatte (appellant 6)

Hvis retten til fri befordring bortfalder, er medarbejderen nødsaget til at betale for transporten til ar
bejde, hvilken udgift kan udgøre et endog betydeligt beløb. De kollektive overenskomster er for
handlet ud fra kendskabet til og forudsætningen af at der blev ydet fri befordring til de ansatte.

For så vidt angår de overenskomstansatte gøres det gældende, at de har krav på kompensation for
bortvarslingen af retten til fribefordring, idet fribefordring udgør en væsentlig og integreret del af
ansættelsesforholdet, som ikke rimeligt kan bortvarsles uden kompensation.

Vedrørende samtlige appellanter

Subsidiært gøres det gældende, at Banedanmark under alle omstændigheder er forpligtet til at yde
økonomisk kompensation til de medarbejdere, der mister frikortet som fblge afopsigelsen.

Vedrørende påstandens størrelse gøres det gældende, at den økonomiske kompensation skal udgøre
den konkrete udgift, den enkelte medarbejder har til at anskaffe sig den bortvarslede fri befordring
mellem bopælen og tjenestestedet.

Retten til fri befordring er beskrevet i de ansættelseskontrakter, der blev udarbejdet af Banedan
mark. Dette er dokumenteret ved sagsøgtes fremlæggelse af bilag D, E, F og G, som er ansættelses
kontrakter for henholdsvis Mette Holm, Per Høgh, Gytte Christensen og Keld Henrik Mikkelsen.

NYT UNDER ANKEN:

Det fremgår af østre Landsret dom i sagen (dommens side 21, næstsidste afsnit), at:

Landsretten finder på denne baggrund ikke at kunne antage, at retten tilfribefordring kan

anses som eller ligestilles med en del qfsagsøgernes løn.

På baggrund af østre Landsrets begrundelse skal følgende supplerende anføres til støtte for, at ret
ten til frifordring er at anse som en del afappellanternes løn.

Retten til fribefordring er knyttet sig til ansættelsen hos Banedanmark og omtales i ansættelsesbre
vene.
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I Højesterets dom af 24. november 2014, trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2015, side 642 udtalte Hø
jesteret sig om lønbegrebet i relation til erhvervsuddannelsesloven. Følgende fremgår af Højesterets
begrundelse:

Ved dom af3. november 2014 (sag nr. 23/2014) [U 2015.348 HJ har Højesteretfastslå

et, at lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, må forstås således, at det

omfatter overførsel afpenge eller ydelser af økonomisk værdi til en medarbejder som

vederlag i et ansættelsesforhold. Det omfatter ikke kun grundlønnens beløb, men også

andre lønelementer og lønvilkår, jf herved Højesterets dom af 6. december 2010 (U

2011. 763).

Lønkommissionen har i notatet “Lov om lige løn til mænd og kvinder” fra 2010 beskrevet løn-
begrebet i ligelønsdirektivet og ligelønsloven. På notatets side 4 fremgår det, at:

“Lønnen omfatter ifølge § 1 a, stk 3, “den almindelige grund- eller minimumsiøn og al

le andre ydelser, som lønmodtageren som følge afarbeidsforholdet modtager direkte el

ler indirekte fra arbejdsgiveren i penge eller naturalier”. Dvs, alle former for arbejds

vederlag, uanset hvordan vederlaget er fastsat (overenskomst, individuel aftale etc.), og

uanset hvilken aflønningsform der anvendes (tidløn, akkordløn, normalløn, minimalløn,

mindsteløn, resultatløn, bonus, provision).

Både arbejdsbestemte, arbejdstidsbestemte og personlige tillæg er omfattet. Det er uden

betydning, om arbejdsgiver er forpligtet til at udbetale vederlaget eller udbetaling sker

frivilligt.

EF Domstolen harfastslået, at lønbegrebet omfatter:

- løn under sygdom/ferie mv. (if Rinner-Kühn-sagen,)

- personalegoder, som udgør økonomiske fordele og som kan værdifastsættes (jf Gar

land-sagen og Lewen-sagen)

- godtgørelse og erstatning i forbindelse med afskedigelse (~f Hlozek-sagen, Gruber

sagen, Kowalska-sagen, Defreyn-sagen og Seymour-Smith-sagen)

- arbejdsmarkedspensionsordninger (er som udgangspunkt omfattet, mens lovbestemte

pensionsordninger falder udenfor med undtagelse af visse pensionsordningerfor tjene

stemænd) (if Bilka-sagen, Defrenne I-sagen og Barber-sagen). “(min understregning)

Det gøres i fortsættelse heraf gældende, at tjenestemænd ikke er pligtige til at tåle forringelse af de
res lønvilkår, og derfor heller ikke er pligtige til at tåle bortvarsling af retten til fri befordring.
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At tjenestemænd ikke er pligtige til at tåle forringelse af deres lønvilkår fremgår blandt andet af Be
tænkning over Forslag til lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer (Konsekvensæn
dringer som fi3lge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer samlingen af inddrivel
sen i Skatteministeriet) (2004-05, 2.samling, L 112, Bilag 23, 25. maj 2005), hvor det under be
mærkninger til lovforslaget punkt 5, fremgår, at:

“Tienestemænd er som udgangspunkt ikke pligtige at tåle en forringelse af deres løn- og

pensionsvilkår. Dette princz~p har ført til bestemmelser i ~‘jenestemandsloven og i de

kommunale ~/enestemandsregulativer om ydelse af tillæg og bevarelse afpensionsret ef

ter hidtidig lønramme, ved overgang til stillinger, der aflønnes lavere, jf ~‘jenestemands

loven §55 og de kommunale ~‘jenestemandsregulativ § 37. “(min understregning)

Det gøres gældende, at bortvarslingen af retten til fribefordring reelt er at anse som en lønnedgang.

OPGØRELSE AF PÅSTANDE:

Mere subsidiær påstand 2:

Hans Henning Andreasen
Bopæl: Odense SV
Tjenestested: København K.

Pris på pendlerkort én måned 4.350 kr.
Årlig udgift til pendlerkort 4.350 x 11 47.850,00 kr.

Mere subsidiær påstand 3:

Anitta Borggreen Kristensen
Bopæl: Sorø
Tjenestested: København Ø

Pris på pendlerkort én måned 2.010 kr. 22.110,00kr.
Årlig udgift til pendlerkort 2.010 x 11

Mere subsidiær påstand 4:

Mette Holm
Bopæl: Aabenraa
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Tjenestested: Rødekro

Pris på pendlerkort én måned 343 kr.
Årlig udgift til pendlerkort 343 x 11

Mere subsidiærpåstand 5.

Keld Henrik Mikkelsen
Bopæl: Horsens
Tj enestested: Fredericia

3.774,00 kr.

Pris på pendlerkort én måned 1.550 kr.
Årlig udgift til pendlerkort 1.550 x 11

*

17.050,00 kr.

De ved østre Landsret påberåbte dokumenter påberåbes tilsvarende.

MOMSREGISTRERING:

Appellanten er ikke momsregistreret.

*

Appelindstævnte var for landsretten repræsenteret af advokat Niels Banke, Advokatfirmaet Poul
Schmith, Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København K, hvortil processuelle
meddelelser vedrørende appelindstævnte kan rettes.

Processuelle meddelelser vedrørende appellanten kan rettes til advokat Peter Breum, Elmer Advo
kater, Borgergade 24B, 1300 København K.

København, den 4. januar 2018

Peter Breum


