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I 1999 regulerede lovgiver
de såkaldte »kundeklausu-
ler«. Det er klausuler, der
kan indsættes i en ansættel-
seskontrakt, og som forby-
der en fratrædende medar-
bejder – uanset grundene til
fratrædelsen – at tage ansæt-
telse hos, arbejde for eller på
anden måde have erhvervs-
mæssigt samarbejde med
virksomheder eller personer,
som den fratrædende med-
arbejder har haft kontakt
med under sit ansættelses-
forhold.

De minder således om
konkurrenceklausuler, men
er typisk mindre indgriben-
de for den fratrædende med-
arbejder, samtidig med at de
beskytter kernen i det, den
fratrædende medarbejders
gamle virksomhed gerne ser
bibeholdt – nemlig de kun-
derelationer, som medarbej-
deren har haft opbygget un-
der sin ansættelse.

Samtidig er det dog natur-
ligvis en byrde for den fra-
trædende medarbejder ikke
at kunne fortsætte de rela-
tioner, han eller hun per-
sonligt har opbygget. Derfor
er gyldigheden af en kunde-
klausul gjort afhængig af, at
virksomheden samtidig med
indgåelsen af klausulen for-
pligter sig til at udbetale en
kompensation for den pe-
riode, klausulen gælder.

Gælder klausulen f.eks. i seks
måneder fra medarbejde-
rens fratræden, skal der ud-
betales en kompensation i
de seks måneder, og den skal
udgøre mindst 50 pct. af
den løn, medarbejderen
havde ved sin fratræden. Til
gengæld kan der ske mod-
regning i eventuel løn, som
den fratrådte medarbejder
måtte tjene hos en ny ar-
bejdsgiver efter sin fratræ-
den hos den gamle.

Så langt, så godt. Lad os så
vende os mod Hansen – kan
vi kalde ham – som på et
tidspunkt under sit gode og
travle job som patentagent
pludselig løber lidt sur i livet
og meningen med det.

Han overvejer, om ikke
det er tid at tage ud på en
længere rejse eller måske be-
gynde at passe får eller i
hvert fald noget helt andet
end det, som han i øvrigt er
vældig god til: at være pa-
tentagent.

Han pusler først lidt med tan-
ken, der efterhånden tager
fastere og fastere form. Ikke
lige hvad han ellers skal la-
ve, men at han vil sige sit
job op. Som tænkt så gjort,
men – tænker han, da afske-
dens tid nærmer sig – man

kunne jo også, bare sådan
lidt i det små, starte for sig
selv. At have fod under eget
bord er dog også skønnere
end at sparke til andres fød-
der under fremmed bord.

Hansen fratræder så efter
planen d. 1. i en måned og
begynder at banke sit eget
firma op. D. 5. i den følgen-
de måned sender han imid-
lertid en regning til sin gam-
le arbejdsgiver på 50 pct. af
den månedsløn, han ville
have tjent i den foregående
måned. Arbejdsgiveren, der
i mellemtiden har hørt lidt
om Hansens nye firma, siger
imidlertid til Hansen, at han
kan rende og hoppe (helt så-
dan udtrykte de sig ikke,
men det var realindholdet i
deres svar) – og det helt for
egen regning. De ville i
hvert fald ikke medfinansie-
re opstarten af hans nye
virksomhed. Samtidig op-
sagde de kundeklausulen,
der således kun fik en varig-
hed på tre måneder.

Som sådan noget så ofte går,
endte Hansen og den gamle
virksomhed i retten. Først i
Sø- og Handelsretten og se-
nere i Højesteret, der traf af-
gørelse i sagen for nogle
uger siden.

Hansen havde i det gamle
firma faktureret for knap
250.000 om måneden og
han havde – på fratrædelses-
tidspunktet – en månedslån
på 120.000 kr. Som tallene
antyder, og som hans gamle
arbejdsgiver forklarede nede
i retten, så var Hansen en
meget dygtig rådgiver, der
arbejdede på mange sager
og som gjorde det med »fag-
lig dygtighed og høj teknisk
ekspertise«. Arbejdsgiveren
havde da også forsøgt at
overtale Hansen til at blive i
firmaet – men altså forgæ-
ves.

I det nye firma var det
imidlertid gået knap så godt.
I det første regnskabsår hav-
de Hansens nye firma såle-
des kun omsat for knap en
halv million kroner, og årets
resultat var negativt med
10.000 kr. En periodisering
viste, at han i de første tre
måneder af det nye firmas
levetid intet havde tjent.

Det juridisk intrikate i sagen
var, at der hverken i loven
eller i forarbejderne til den
nye regel om kundeklausu-
ler stod noget om den situa-
tion, hvor den fratrædende
medarbejder startede en ny
virksomhed. Der var kun
omtalt situationer, hvor den
fratrædende medarbejder fik
ansættelse i et andet firma.

Sø- og Handelsrettens
dommere kløede sig i nak-
ken og fandt særligt behag i
et afsnit i forarbejderne,
hvor der stod, at der ved
kundeklausuler skulle gælde
samme regler om kompen-
sation som for konkurrence-

klausuler og om modreg-
ning i kompensationen af
vederlaget for passende ar-
bejde, men derimod at der
ikke ved kundeklausuler
skulle gælde en minimums-
kompensation på tre måne-
ders halv løn.

De kiggede derefter i retsprak-
sis om konkurrenceklausu-
ler og fandt så frem til, at
når en tidligere medarbejder
havde påbegyndt selvstæn-
dig virksomhed, så havde
han samtidig som udgangs-
punkt afskåret sig fra at kræ-
ve kompensation for den
kundeklausul, han havde
været underlagt. Da dom-
merne samtidig fandt, at der
ikke i sagen sås at foreligge
”særlige forhold”, der kunne
begrunde en afvigelse her-
fra, frifandt de den gamle ar-
bejdsgiver for Hansens krav.

Det var Hansen ikke be-
gejstret for, så han indbragte
sagen for Højesteret, hvor
det så blev højesteretsdom-
mernes tur til at klø sig i
nakken og gruble over sa-

gen. De gravede endnu dy-
bere i forarbejderne og fandt
frem til, at der ganske rigtigt
var et tæt samspil mellem
reglerne om konkurrence-
klausuler og reglerne om
kundeklausuler.

Det indebar imidlertid ik-
ke efter deres opfattelse, at
man som udgangspunkt var
afskåret fra at få kompensa-
tion, hvis man startede egen
virksomhed. Det afgørende
måtte være, »om funktionæ-
ren har opnået eller har ud-
foldet rimelige bestræbelser
med henblik på at opnå en
sådan indtjening, som man
under hensyn til markeds-
og beskæftigelsesforholdene
med rimelighed må forvente
af en person med den på-
gældendes faglige kvalifika-
tioner og erfaringsgrundlag
mv. Om dette sker som an-
sat eller selvstændig er ikke
afgørende.« 

Dette krav fulgte af de almin-
delige regler om, at man har
pligt til at begrænse sit tab
og indebar i en sag om med-

arbejderes adfærd efter en
fratræden, at han eller hun
»aktivt skal søge at få pas-
sende arbejde og ikke uden
fyldestgørende grund kan gå
ledig for arbejdsgiverens
regning uden at søge sådant
arbejde.«

Nået så langt sammen-
holdt Højesterets dommere
så disse generelle overvejel-
ser med Hansens sag. De
fremhævede, at Hansen var
højt specialiseret og erfaren
inden for patentrådgivning,
og at han måtte anses for at
være i besiddelse af et »bety-
deligt indtjeningspotentia-
le«.

Herefter så de på, hvor lang-
somt det var gået med ind-
tjeningen i Hansens virk-
somhed, og konkluderede:

»I betragtning af det lave
aktivitetsniveau må (Han-
sen) anses for alene at have
udnyttet en beskeden del af
sin arbejdskraft og sit poten-
tiale i virksomheden. På
denne baggrund finder Hø-
jesteret, at (Hansen) ikke har

iagttaget sin pligt til at be-
grænse sit tab. Han har der-
for mistet sin ret til kom-
pensation efter funktionær-
lovens § 18 a, stk. 2.«

Hansen fik således ikke noget
ud af at indbringe sagen for
Højesteret – udover at få lov
til igen at betale sagsom-
kostninger – men vi andre
fik at vide, at man altså ikke
er afskåret fra at få udbetalt
kompensation på baggrund
af en kundeklausul, selvom
man påbegynder selvstæn-
dig virksomhed umiddelbart
bagefter.

Det er imidlertid et krav,
at man ”gi’r den gas” fra dag
et og gør, alt hvad man kan
for at få så høj en indtjening
som muligt. Med Højeste-
rets ord: at man udnytter sit
indtjeningspotentiale. Og i
det omfang det lykkes, vil
indtjeningen naturligvis
skulle modregnes i den
kompensation, man som
udgangspunkt altså så er be-
rettiget til.
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Har man underskrevet en kundeklausul, skal man opfylde visse betingelser for at blive kompenseret af en arbejdsgiver, man forlader for at
starte egen virksomhed. Modelfoto: Jamie Kingham


