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Østre Landsret har den 10. oktober 2012 afsagt dom i en sag, hvor Beskæftigelsesministeriet har fået 
medhold i, at det ikke er ulovlig EU-stridig aldersdiskrimination, når arbejdsløshedsforsikringslovens § 
43 bestemmer, at et A-kassemedlems medlemskab ophører, når medlemmet opnår folkepensionsal-
deren. 

Sagen var anlagt af Ældre Sagen på vegne af et 69-årigt medlem. Ældre Sagen mente, at det tvungne 
ophør af medlemskab ved opnåelse af folkepensionsalderen stred mod EU's beskæftigelsesdirektiv og 
andre EU-regler om aldersdiskrimination. Dette fik Ældre Sagen ikke medhold i.  

Af landsrettens begrundelse fremgår: 

”Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder er et almindeligt fællesskabsretsretligt princip, 
der med hensyn til beskæftigelse og erhverv er konkretiseret ved beskæftigelsesdirektivet. Spørgsmålet 
om, hvorvidt arbejdsløshedslovens § 43 er forenelig med EU-retten skal derfor i første række vurderes 
på baggrund af dette direktiv, der ifølge artikel 1 fastlægger en generel ramme for bekæmpelsen af for-
skelsbehandling på grund af blandt andet alder.  

Det følger af direktivets artikel 3, stk. 3, at direktivet ikke omfatter udbetalinger af enhver art fra of-
fentlige eller lignende ordninger, herunder offentlige ordninger for social sikring og social beskyttelse 
eller lignende ordninger. Bestemmelsen må fortolkes i lyset af direktivets præambel, hvoraf som be-
tragtning 13 blandt andet fremgår, at direktivet ikke finder anvendelse på ordninger for social sikring 
og social beskyttelse, hvis ydelser ikke er sidestillet med løn i den betydning, dette udtryk er anvendt i 
EF-traktatens artikel 141. 

Det følger af arbejdsløshedsforsikringslovens § 30, at en arbejdsløshedskasse er en forening af perso-
ner, der har sluttet sig sammen alene med det formål at sikre sig økonomisk bistand i tilfælde af ledig-
hed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivning er henlagt til kasserne. Anerkendelse 
som arbejdsløshedskasse forudsætter ifølge arbejdsløshedsforsikringslovens § 34, at arbejdsløsheds-
kassens vedtægt er i overensstemmelse med standardvedtægten fastsat af beskæftigelsesministeren ef-
ter forhandling med Beskæftigelsesrådet. 

I tilfælde af ledighed har et medlem af en arbejdsløshedskasse, der står til rådighed for arbejds-
markedet, ret til dagpenge efter arbejdsløshedsforsikringsloven. Ifølge arbejdsløshedsforsikringslovens 
§ 53 er retten til dagpenge dog som udgangspunkt betinget af 1 års medlemskab af en anerkendt ar-
bejdsløshedskasse samt af, at medlemmet har haft beskæftigelse i et vist omfang. Ydelsernes størrelse 
beregnes som udgangspunkt på baggrund af medlemmets hidtidige arbejdsfortjeneste, jf. arbejdsløs-
hedslovens §§ 47 og 48. 

Arbejdsløshedskasserne og dagpengesystemet i det hele er underlagt en detaljeret lovmæssig re-
gulering, og blandt andet reglerne om retten til dagpenge og ydelsernes størrelse er fastsat ved lov. Her-
til kommer, at de meget betydelige udgifter til dagpengeydelserne for størstedelens vedkommende af-
holdes af det offentlige, således som det fremgår af Beskæftigelsesministeriets indlæg. 
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Dagpengesystemet udgør en integreret del af det offentlige forsørgelses- og sikringssystem og indgår i 
et samspil med blandt andet pensionssystemet, herunder således at aldersgrænsen for adgangen til dag-
penge er knyttet direkte til aldersgrænsen for den almindelige folkepension, jf. arbejdsløshedsforsik-
ringslovens § 43. 

Retten til dagpenge udgør ikke et led i modtagerens arbejdsforhold, og ydelserne er hverken helt eller 
delvist finansieret af arbejdsgiveren. Ydelserne kan derfor ikke anses for sidestillet med løn. Det for-
hold, at retten til dagpenge er betinget af et beskæftigelseskrav, og at dagpengenes størrelse beregnes 
på grundlag af den hidtidige arbejdsfortjeneste, kan ikke føre til et andet resultat.   

Uanset at dagpengesystemet administreres af arbejdsløshedskasser, der ikke er en del af den offentlige 
forvaltning, og at systemet er baseret på et forsikringsprincip, idet retten til dagpenge forudsætter, at 
modtageren er medlem af en arbejdsløshedskasse, må dagpengesystemet derfor anses for en offentlig 
ordning for social sikring eller lignende ordning, jf. beskæftigelsesdirektivets artikel 3, stk. 3.  

Arbejdsløshedslovens § 43, hvorefter medlemskab af en arbejdsløshedskasse ophører, når medlemmet 
når folkepensionsalderen, strider derfor ikke mod beskæftigelsesdirektivet..  

Der er heller ikke grundlag for at antage, at bestemmelsen i øvrigt er i strid med det almindelige fælles-
skabsretlige princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. 

Beskæftigelsesministeriet frifindes derfor.” 

 Yderligere oplysninger: 

Sagen er behandlet i landsrettens 8. afdeling under sagsnummer B-3292-11. 
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