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HOVEDBESTYRELSENS OG FORRETNINGS UDVALGETS MØDER

Forbundets hovedbestyrelse holdt i perioden  
1. juli 2012 – 1. april 2016 møder således:
2012:  20. august, 8. september, 25. september, 4. december.
2013:  19. marts, 13. juni, 24. september, 3. december.
2014:  10. februar, 18. marts, 5. maj, 19. juni, 23. september, 2. december.
2015:  17. marts, 7. april, 18. juni, 22. september,  1. december.
2016:  15. marts.

Forretningsudvalget holdt i perioden 1. juni 2012 – 1. april 2016 møder således:
5 møder i 2012, 7 møder i 2013, 9 møder i 2014, 8 møder i 2015 og 2 møder  
i 2016.

SAMMENSÆTNING AF FORRETNINGSUDVALG  
OG  HOVEDBESTYRELSE EFTER KONGRESSEN 2012  
OG ÆNDRINGER I PERIODEN

Personændringer træder i kraft ved kongressens afslutning.
Lovændringer vedrørende forbundsformand og næstformand/ næstformænd 
træder i kraft ved vedtagelsen.

Forretningsudvalget:
Thorkild E. Jensen (fratrådt 11/9 2012), Kenneth Markfoged Bergen (fratrådt 
11/9 2012), Claus Jensen, Henrik Kjærgaard (tiltrådt 11/9 2012), Torben Poulsen, 
Steffen Hansen, Per Påskesen, Keld Bækkelund Hansen, Anders Laubjerg (tiltrådt 
11/9 2012), René Nielsen, Metal Hovedstaden, Jørn Vagn Jensen, Metal Sydfyn 
(fratrådt 6/11 2012), Jørn Erik Larsen, Metal Vendsyssel (tiltrådt 1/6 2010, fratrådt 
30/9 2015), Erik Falck  Damborg, Metal Nordvestjylland, Ejvind Heinecke, Metal 
Sydøst (tiltrådt 11/9 2012, fratrådt 30/6 2014), Lars Henning Hansen, Metal Odense 
(tiltrådt 6/11 2012), Jacob Birch Laursen, Metal Roskilde (tiltrådt 16/7 2014, fra-
trådt 30/6 2015), Arne E. Petersen, Metal Midt-Vestsjælland (tiltrådt 3/7 2015),  
Jan Overgaard Gregersen, Metal Aalborg (tiltrådt 1/10 2015).

Hovedbestyrelsen:
På kongressen i 2012 blev det vedtaget, at alle afdelings formænd er medlem af 
hovedbestyrelsen.

DET ORGANISATO RISKE 
ARBEJDE
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Nordjylland: Jørn Erik Larsen, Metal Vendsyssel, Ole Madsen, Metal Himmerland, 
Arne Jensen, Metal Brønderslev (tiltrådt 11/9 2012), Brian Pedersen, Metal Sæby 
(tiltrådt 11/9 2012, fratrådt 31/3 2016), Erik Bjerre Kristensen, Metal  Thy-Mors 
(tiltrådt 11/9 2012), Karl Johan W. Christensen, Metal Aalborg (tiltrådt 1/3 2003, 
fratrådt 11/9 2012).

Midtjylland: Henrik Leth, Metal Randers (fratrådt 31/12 2014), Svend Skov  Jensen, 
Metal Bjerringbro Silkeborg, Egon Nykjær, Metal Herning, Helge Albertsen, 
Metal Skjern- Ringkøbing, Bjarne Sørensen, Metal Horsens, Palle Langkjær, Metal 
Skanderborg-Odder, Christian Andersen Christensen, Metal Tele Vest (tiltrådt 1/3 
2012, fratrådt 11/9 2012), Mogens Jensen, Tele Vest, Klaus Dahl Christensen,   
Metal Midt Skive- Viborg (tiltrådt 11/9 2012), Lars Ørgaard Rasmussen, Metal 
Grenå (tiltrådt 11/9 2012, fratrådt 31/12 2014), Finn Andersen, Metal Østjylland 
(tiltrådt 11/9 2012).

Syddanmark: Jørgen Christoffersen, Metal Lillebælt (tiltrådt 15/9 1994, fratrådt 
11/9 2012), Steen Markersen Jacobsen, Metal Tele Fyn (tiltrådt 12/4 2003, fratrådt 
31/12 2013), Jesper Lund, Metal Sønderborg, Ejgil Foged, Metal Sønderjylland 
(tiltrådt 31/10 2008, fratrådt 11/9 2012), Dan H. Rasmussen, Metal Vest, Kim 
Hauborg, Metal Sønderjylland, Kent Madsen, Metal Odense (tiltrådt 10/2 2011, 
fratrådt 11/9 2012), Aksel Hansen, Metal Vojens (tiltrådt 26/3 2011, fratrådt 31/12 
2012), Hans Laursen, Metal Varde (tiltrådt 11/9 2012, fratrådt 31/12 2012), Hardy  
Høll Nielsen, Metal Kolding Vejen-Vojens (tiltrådt 11/9 2012), John Rasmussen, 
Metal Vejle-Grindsted (tiltrådt 11/9 2012), Martin Sørensen, Metal Lillebælt (tiltrådt 
11/9 2012), Jytte R. Andersen, Metal Haderslev (tiltrådt 11/9 2012, fratrådt 31/12 
2012), Henning Elbæk, Metal Grindsted (tiltrådt 11/9 2012, fratrådt 31/8 2014), 
Freddy Knecht, Metal Sydfyn (tiltrådt 16/1 2013). 

Hovedstaden: Allan Thomsen, Metal Nordsjælland, Carsten Dyring Nielsen,  
Metal Tele 12, (tiltrådt 12/4 2003, fratrådt 11/9 2012), Preben Christensen,  
Metal Hovedstaden (tiltrådt 1/5 2007, fratrådt 11/9 2012), Lars Andersen, Metal 
Hovedstaden (tiltrådt 1/1 2010, fratrådt 11/9 2012), John Schwartzbach, Tele 
Øst, Ole Philipsen, Metal Maritime, Klaus Holm, Metal Bornholm, Henrik Nipper, 
København afdeling 16 (tiltrådt 11/9 2012).

Sjælland: Ejvind Heinecke, Metal Sydøst (tiltrådt 1/1 2010, fratrådt 30/6 2014), 
Poul Erik W. Christensen, Metal Kalundborg (tiltrådt 1/10 2010, fratrådt 31/12 
2012), Mads Theilgaard Kofoed, Metal Nordvest Sjælland (tiltrådt 11/9 2012), 
Jacob Birch Laursen, Metal Roskilde (tiltrådt 11/9 2012, fratrådt 12/5 2014, tiltrådt 
23/5 2014, fratrådt 30/6 2015), Benny Pedersen, Metal Storstrøm (tiltrådt 11/9 
2012), Jørgen Stensgaard Madsen, Metal Sydøst (tiltrådt 11/9 2012, fratrådt 31/12 
2013, tiltrådt 16/7 2014), Jesper Christensen, Metal Roskilde (tiltrådt 1/7 2015).

Ungdomsudvalget: Frederik Pihl, Metal Vendsyssel (tiltrådt 1/11 2015), Martin   
Thomsen, Metal Vendsyssel (tiltrådt 2/11 2014, fratrådt 1/11 2015), Jakob 
 Fog- Petersen, Metal Hovedstaden (tiltrådt 25/8 2014, fratrådt 2/11 2014), Lasse 
B. Jensen, Metal Brønderslev (tiltrådt 4/11 2013, fratrådt 30/6 2014), Mathias 
 Melchior Skov, Metal Vendsyssel (tiltrådt 19/2 2012, fratrådt 3/11 2013).
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Hovedbestyrelsesansatte ledere: 
Sekretariatschef Mikael Bay Hansen, kommunikationschef Anders  
Frederik Gjesing, EU-sekretær Jens Boe Andersen.

DANSK METALS HOVEDBESTYRELSE PR. 1. APRIL 2016

Claus Jensen
Henrik Kjærgaard
Torben Poulsen
Keld Bækkelund Hansen
Per Påskesen
Steffen Hansen
Anders Laubjerg
Erik Falck Damborg, Nordvestjylland
René Nielsen, Hovedstaden
Jan Overgaard Gregersen, Aalborg
Lars H. Hansen, Odense
Arne E. Petersen, Midt-Vestsjælland

NORDJYLLAND
Jørn Erik Larsen, Vendsyssel
Ole Madsen, Himmerland
Arne M. Jensen, Brønderslev
Erik Bjerre Kristensen, Thy-Mors
Frederik Pihl, Ungdomsudvalget, Vendsyssel

MIDTJYLLAND
Svend Skov Jensen, Bjerringbro Silkeborg
Egon Nykjær, Herning
Helge Albertsen, Skjern-Ringkøbing
Bjarne K. Sørensen, Horsens
Palle Langkjær, Skanderborg-Odder
Mogens Jensen, Tele Vest
Klaus Dahl Christensen, Midt Skive/Viborg
Finn Andersen, Østjylland

SYDDANMARK
Jesper Lund, Sønderborg
Dan H. Rasmussen, Vest
Kim Hauborg, Sønderjylland
Hardy Høll Nielsen, Kolding-Vejen Vojens
John Rasmussen, Vejle-Grindsted
Martin Sørensen, Lillebælt
Freddy Knecht, Sydfyn

HOVEDSTADEN
Allan Thomsen, Nordsjælland
John Schwartzbach, Tele Øst
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Ole Philipsen, Maritime
Klaus Holm, Bornholm
Henrik Nipper, Afdeling 16

SJÆLLAND
Mads T. Kofoed, Nordvest Sjælland
Benny Pedersen, Storstrøm
Jørgen Stensgaard Madsen, Sydøst
Jesper Christensen, Roskilde

OMFATTENDE UDVALGSREPRÆSENTATION
 
Forbundet har i kongresperioden været repræsenteret i en række udvalg, nævn 
og kommissioner. Forbundet har generelt ført sine synspunkter og holdninger 
frem og herigennem sat sit præg på de beslutninger og de politikker, der på 
forskellig måde berører vore medlemmer.

KONSTITUERING AF FORSKELLIGE UDVALG –  KONSTITUERET 
UMIDDELBART EFTER KONGRESSEN

LO’s kongres:
Som delegerede til LO’s kongres deltager Dansk Metals forretningsudvalgsmed-
lemmer, suppleret op med Dansk Metals hovedbestyrelsesmedlemmer, rangord-
net efter deres stemmevægt i Dansk Metals hovedbestyrelse.

Metals Skolestyrelse:
Forbundsformand Thorkild E. Jensen (indtrådt 15/9 2003, fratrådt 11/9 2012), 
forbundsformand Claus Jensen, næstformand Henrik Kjærgaard (indtrådt 11/9 
2012), hovedkasserer Torben Poulsen, forstander Jens Boe Andersen (fratrådt 
31/10 2012), forstander Anders Laubjerg (indtrådt 1/11 2012), René Nielsen, Metal 
Hovedstaden, Jørn Vagn Jensen, Metal Sydfyn (indtrådt 30/9 2009, fratrådt 6/11 
2012), Jørn Erik  Larsen, Metal Vendsyssel (indtrådt 1/6 2010, fratrådt 30/9 2015), 
Erik Falck Damborg, Metal Nordvestjylland, Steffen Hansen, Metal Sydøstsjælland 
(fratrådt 11/9 2012), Ejvind Heinecke Metal Sydøst (indtrådt 11/9 2012, fratrådt 
30/6 2014), Lars Henning Hansen, Metal Odense (indtrådt 6/11 2012), Jacob 
Birch Laursen, Metal Roskilde (indtrådt 16/7 2014, fratrådt 30/6 2015), Arne E. 
Petersen, Metal Midt- Vestsjælland (indtrådt 3/7 2015), Jan Overgaard Gregersen, 
Metal Aalborg (indtrådt 1/10 2015).

Metals Lov- og Organisationsudvalg:
Næstformand Claus Jensen (fratrådt 30/9 2012), næstformand Henrik Kjærgaard 
som formand (indtrådt 1/10 2012), hovedkasserer Torben Poulsen, forbundsse-
kretær Anders Laubjerg (indtrådt 1/10 2012), Jørn Erik Larsen, Metal Vendsyssel 
(indtrådt 1/6 2010, fratrådt 30/9 2015), Jan Overgaard Gregersen, Metal Aalborg 
(indtrådt 1/10 2015), Erik Falck Damborg, Metal Nordvestjylland, Jørn Vagn Jensen, 
Metal Sydfyn (indtrådt 5/10 2009, fratrådt 6/11 2012), Lars Henning Hansen, Metal 
Odense (indtrådt 6/11 2012), René Nielsen, Metal Hovedstaden, Steffen Hansen, 
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Metal Sydøstsjælland (fratrådt 30/9 2012), Ejvind Heinecke, Lolland Falster (ind-
trådt 11/9 2012, fratrådt 30/6 2014), Jacob Birch Laursen, Metal Roskilde (indtrådt 
16/7 2014, fratrådt 30/6 2015), Arne E. Petersen, Metal Midt-Vestsjælland (indtrådt 
3/7 2015), souschef Carl Mahler (fratrådt 30/9 2012), souschef Henrik William 
Olsen (indtrådt 1/10 2012). 

Timandsudvalget:
Næstformand Claus Jensen, formand (fratrådt 11/9 2012), næstformand Henrik 
Kjærgaard, som formand (indtrådt 11/9 2012), forbundssekretær Keld Bækkelund 
Hansen, afdelingsformænd Erik Falck Damborg, Nordvestjylland, Jørn Erik  
Larsen, Vendsyssel (fratrådt 30/9 2015), Jan Overgaard  Gregersen, Aalborg 
(indtrådt 1/10 2015),  Steffen Hansen, Sydøstsjælland (fratrådt 11/9 2012),  Ejvind 
Heinecke, Lolland Falster (indtrådt 11/9 2012, fratrådt 30/6 2014), Jacob Birch 
Laursen, Roskilde (indtrådt 16/7 2014, fratrådt 30/6 2015), Arne E. Petersen, 
Midt-Vestsjælland (indtrådt 3/7 2015), René Nielsen, Hovedstaden, Jørn Vagn 
Jensen, Sydfyn (fratrådt 6/11-2012), Lars Henning Hansen, Odense (indtrådt 6/11 
2012), Allan Thomsen, Nordsjælland, og sekretær Henrik Jensen.

Forbundets it ad hoc-udvalg:
Forbundsformand Claus Jensen (fratrådt 25/9 2012), næstformand Henrik  
Kjærgaard som formand (indtrådt 1/6 2013), hovedkasserer Torben Poulsen, 
kommunikationschef Anders Frederik Gjesing, regnskabschef Kurt J ohansen 
(fratrådt 28/9 2014), regnskabschef Lise Holm Brylle (indtrådt 28/9 2014), it-chef 
Henrik Oppenhejm (fratrådt 8/9 2014), it-chef Søren Hou Præst (indtrådt 15/3 
2016), Steffen Hansen (fratrådt 11/9 2012), Lars Henning Hansen (indtrådt 11/9 
2012), René Nielsen, Jacob Birch Laursen (indtrådt 1/7 2014, fratrådt 30/6 2015), 
Jørn Erik Larsen (fratrådt 30/9 2015), Jan Overgaard Gregersen (indtrådt 1/10 2015), 
Erik Falck Damborg (indtrådt 15/3 2016), Arne E. Petersen (indtrådt 15/3 2016).

FORMÆND FOR FORBUNDSUDVALGENE

Organiserings- og Agitationsudvalget: Forbunds sekretær Anders Laubjerg 
 (indtrådt 1/10 2012).

Miljø- og Arbejdsskadeudvalget: Forbundssekretær  Steffen Hansen (indtrådt 
1/10 2012).

Fagretligt Udvalg: Forbundssekretær Keld Bækkelund  Hansen (indtrådt 1/10 2012).

Uddannelsesudvalget: Forbundssekretær Per Påskesen  (indtrådt den 1/10 2012).

Ungdomsudvalget: Ungdomskonsulent Rune Albertsen (tiltrådt 15/11 2009, fra-
trådt 31/1 2015), ungdomskonsulent Jonas Sig-Larsen (indtrådt 1/5 2013, fratrådt 
31/7 2015), ungdomskonsulent Fatima Hachem (indtrådt 17/8 2015).

Seniorudvalget: Tidligere næstformand Ole Ibsen.
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FORBUNDETS REPRÆSENTATION I UDVALG, NÆVN, 
 BESTYRELSER OG RÅD

CO, Centralledelsen:
Forbundsformand Thorkild E. Jensen (fratrådt 17/9 2012), forbundsformand Claus 
Jensen, næstformand Henrik Kjærgaard (indtrådt 17/9 2012), forbundssekretær 
Keld Bækkelund Hansen, forbundssekretær Per Påskesen, Jørn Vagn Jensen 
(fratrådt 6/11 2012), forbundssekretær Steffen Hansen (fratrådt 17/9 2012), Ejvind 
Heinecke (indtrådt 20/9 2012, fratrådt 30/6 2014), Jørn Erik Larsen (fratrådt 
30/9 2015), Jan Overgaard Gregersen, Erik Falck Damborg, René Nielsen, Lars 
Henning Hansen, Allan Thomsen, Arne E. Petersen (indtrådt 28/9 2015), Rasmus 
Peter Sejerup Rasmussen (indtrådt 25/4 2013), Jacob Birch Laursen (indtrådt 1/7 
2014, fratrådt 30/6 2015).

A/S A-Pressen - Bestyrelsen
 Claus Jensen Medlem
  
AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd – Bestyrelsen 
 Claus Jensen Medlem
  
AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd – Rådet  
 Claus Jensen Medlem
  
AE - Udvalget om dobbeltarbejde 
 Thomas Søby Medlem
  
AES – Bestyrelsen 
 Steffen Hansen Medlem
  
Akademiet for de Tekniske Videnskaber – ATV – Tænketanken 
 Claus Jensen Medlem
  
A-kassens Forretningsudvalg
 Claus Jensen Formand
 Henrik Kjærgaard Næstformand
 Torben Poulsen Hovedkasserer
 Kent Madsen Medlem
 Klaus Juul Poulsen Medlem
  
A-kassens Hovedbestyrelse 
 Claus Jensen Formand
 Henrik Kjærgaard Næstformand
 Torben Poulsen Hovedkasserer
 Per Påskesen Medlem
 John Larsen Medlem
 Kaj Erdmann Nielsen Medlem
 Kent Madsen Medlem
 Klaus Juul Poulsen Medlem
 Søren Steen Larsen Medlem
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A-kassernes Samvirke - Formand
 Torben Poulsen Medlem
  
A-kassernes Samvirke - FU 
 Torben Poulsen Medlem

AKF Fonden 
 Claus Jensen Medlem
  
AL Efteruddannelse 
 Keld Bækkelund Hansen Medlem
  
ALKA Forsikring - Bestyrelsen 
 Torben Poulsen Medlem
  
AMR’s AMO-udvalg 
 Jan Toft Rasmussen Medlem
  
Ankenævnet (lære- & praktikplads) 
 Torben Andresen Lindhardt Politisk ansvarlig
  
Ankenævnet for erhvervsuddannelser 
 Trine Rasmussen Medlem
  
Ankenævnet for søfartsforhold 
 Ole Philipsen Medlem
  
Ankenævnet for praktikpladsgodkendelse 
 Trine Rasmussen Medlem
  
AOF - Repræsentantskabet 
 Michael Antonsen Medlem
  
Arbejdernes Landsbank – Bestyrelsen 
 Claus Jensen Medlem
  
Arbejdernes Landsbank – Repræsentantskabet
 Claus Jensen Medlem
 Torben Poulsen Medlem
  
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 
 Trine Rasmussen Medlem
  
Arbejdsmarkedets Tillægspension – ATP – Repræsentantskabet  
 Claus Jensen Medlem
  
Arbejdsmiljørådet 
 Steffen Hansen Medlem
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Arbejdsmiljøudvalg - Forbundet 
 Henrik Kjærgaard Formand
 Henrik Jacoby Medlem
 Henrik Strassmann Medlem
 Henrik W. Olsen Medlem
 Kirsten Rasmussen Medlem
 Lena Jensen Medlem
 Pia Ibsen Medlem
 Berit Larsen Sekretær
  
Arbejdsmiljøudvalg - Kontaktcentrene 
 Torben Poulsen Formand
 Penti Spangsberg Medlem
 Kirsten E. Hansen Medlem
 Lotte Hougaard Nielsen Medlem
 Bettina Leth Jensen Medlem
 Berit Larsen Sekretær
  
Arbejdsmiljøudvalget for DM-Arbejdsgiver 
 Ulrik Rasmussen Medlem
  
Arbejdsmiljøudvalget for DS Håndværk og Industri  
 Ulrik Rasmussen Medlem
  
Arbejdsmiljøudvalget for IT-området 
 Jan Toft Rasmussen Medlem
  
Arbejdsretten 
 Claus Jensen Dommer
  
Autobranchens Arbejdsmiljøudvalg 
 Peter Poulsen Næstformand
 John Jeppesen Medlem
 Ulrik Rasmussen Medlem
  
Autotaks 
 Erik B. Wiberg Medlem
 John Jeppesen Medlem
 Jørgen Nielsen Medlem
   
Avidenz 
 Ulrik Rasmussen Næstformand
 Jan Toft Rasmussen Medlem
  
BAT – AMU
 Kjeld Husted Medlem
 Ulrik Rasmussen Medlem
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BAT – Bestyrelse 
 Kjeld Husted Medlem

BAT - Grønlandsudvalget 
 Kjeld Husted Medlem
  
BAT - Overenskomstudvalg 
 Kjeld Husted Medlem
  
BAT – Udlandsudvalg 
 Kjeld Husted Formand
  
BER 
 Jens Frank Medlem
  
Bestyrelsen – CELF 
 Claus Ebbe Medlem
  
Bestyrelsen - Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten  
 Palle Langkjær Medlem
  
Bestyrelsen - Erhvervsskolen Nordsjælland 
 Allan Thomsen Medlem
  
Bestyrelsen - Erhvervsskolerne i Års 
 Karsten Nielsen Medlem
  
Bestyrelsen - EUC Lillebælt
 Martin Sørensen Formand
 Niels Thode Rasmussen Medlem
  
Bestyrelsen - EUC Nord 
 Jørn Erik Larsen Medlem
  
Bestyrelsen - EUC Nordvest 
 Erik Bjerre Kristensen Medlem
  
Bestyrelsen - EUC Sjælland 
 Jørgen Steensgaard Madsen Medlem
  
Bestyrelsen - EUC Syd
 Jesper Lund Medlem
  
Bestyrelsen - Fredericia Maskinmesterskole 
 Jens Jørgensen Medlem
  
Bestyrelsen - Hansenberg 
 Kurt Glenn Christensen Medlem
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Bestyrelsen - Herningsholm 
 Egon Nykjær Medlem
  
Bestyrelsen - Industriens Uddannelser 
 Per Påskesen Formand
  
Bestyrelsen - Københavns Maskinmesterskole 
 Erling Jensen Medlem
  
Bestyrelsen - Medieskolerne, Viborg 
 Erling Jensen Medlem
  
Bestyrelsen - Mercantec 
 Henrik Kjærgaard Medlem
  
Bestyrelsen - Roskilde Tekniske Skole 
 Jesper Christensen Medlem
  
Bestyrelsen - Selandia - Center for Erhvervsuddannelser
 Arne E. Petersen Medlem
  
Bestyrelsen - Silkeborg Tekniske Skole 
 Svend Skov Jensen Medlem
  
Bestyrelsen - Skive Tekniske Skole 
 Bjarne Jensen Medlem
  
Bestyrelsen - Svendborg Tekniske Skole 
 Freddy Knecht Medlem
  
Bestyrelsen - Syddansk Erhvervsskole 
 Lars Henning Hansen Medlem
  
Bestyrelsen – TEC 
 Per Påskesen Formand
  
Bestyrelsen - Uddannelsescenter Holstebro 
 Erik Falck Damborg Medlem
  
Bestyrelsen - Uddannelsescenter Skjern-Ringkøbing  
 Helge Albertsen Medlem

Bestyrelsen – ZBC 
 Poul Erik Christensen Næstformand
  
Bestyrelsen - Aalborg Tech College 
 Jan Overgaard Gregersen Medlem
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Besætningsnævnet (søfarende) 
 Ole Philipsen Politisk ansvarlig
  
Billedmediernes Faglige Udvalg 
 Erling Jensen Medlem
  
BOA – Baltisk Organiserings Akademi 
 Henrik W. Olsen Medlem
  
Brancheudvalget nedsat af det Tekniske Sikkerhedsråd
 Trine Rasmussen Medlem
  
Bygge og Anlæg - BAR
 Ulrik Rasmussen Medlem
  
Campus Bornholm
 Klaus Lambrecht Holm Medlem
  
Center for ungdomsforskning
 Michael Antonsen Politisk ansvarlig
 Trine Rasmussen Suppleant
  
Certificeringsudvalg for plastsvejsere - P 17
 Torben Andresen Lindhardt Medlem
  
Certificeringsudvalget for stålsvejsning - P16 
 Torben Andresen Lindhardt Medlem
  
CFU - Fællesudvalg 
 Keld Bækkelund Hansen Medlem
  
CO - Arbejdstidsudvalg 
 Henrik Jensen Medlem

CO - Barselsudvalg
 Anne-Lise Nyegaard Medlem
  
CO – Centralledelsen 
 Claus Jensen Formand
 Henrik Kjærgaard Medlem
 Keld Bækkelund Hansen Medlem
 Per Påskesen Medlem
 René Nielsen Medlem
 Allan Thomsen Medlem
 Arne E. Petersen Medlem
 Erik Falck Damborg Medlem
 Jan Overgaard Gregersen Medlem
 Lars Henning Hansen Medlem
 Rasmus Peter Sejerup Rasmussen Medlem
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CO - ESU-udvalg
 Kasper Palm Medlem
  
CO - Forretningsudvalget 
 Claus Jensen Formand
 Henrik Kjærgaard Medlem
 Keld Bækkelund Hansen Medlem
  
CO - Hjemme/distancearbejde 
 Michael Antonsen Medlem 
 
CO - Industriens Overenskomst 
 Claus Jensen Forhandler
  
CO - Ligestillings-, social og familiepolitisk udvalg
 Anne-Lise Nyegaard Medlem
  
CO - Lønsystemudvalg - det permanente
 Henrik Jensen Medlem
  
CO – Maritime Udvalg
 Henrik Kjærgaard Medlem
 Mikael Bay Hansen Medlem
 Henrik Stilling Medlem
 Jørn Erik Larsen Medlem
 Lars Henning Hansen Medlem

CO - Miljøudvalg
 Steffen Hansen Formand
 Jan Toft Rasmussen Medlem
  
CO - Organisationsudvalg 
 Henrik Kjærgaard Medlem
 Keld Bækkelund Hansen Suppleant
  
CO – Overenskomstudvalget 
 Henrik Kjærgaard Politisk ansvarlig
 Keld Bækkelund Hansen Suppleant
CO - Pensionsudvalg 
 Kasper Palm Medlem
  
CO – Støberiudvalg 
 Arne E. Petersen Medlem
 Torben Andresen Lindhardt Medlem
  
CO - Timeudvalg 
 Per Påskesen Medlem
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CO - Uddannelsesudvalg 
 Per Påskesen Formand
  
CO - Øresundsudvalg 
 Kjeld Husted Medlem
  
CO/DI - EU-koordinationsudvalget 
 Claus Jensen Medlem
 Jens Boe Andersen Medlem
  
CO/DI - Industripolitisk udvalg 
 Claus Jensen Medlem
 Mikael Bay Hansen Medlem
  
Coop Danmarks forhandlingsudvalg, Handelskartellet
 Erik Rasmussen Medlem
  
Coop Danmarks forhandlingsudvalg, LO, Hovedaftale
 Erik Rasmussen Medlem
  
CopyDan, 3 foreninger og Samrådet for ophavsret
 Michael Antonsen Medlem
  
CPH Vækstkomité 
 Claus Jensen Medlem
  
DANISKA - Koordinationsudvalget 
 Niels Jeppesen Medlem
  
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) 
 Fatima Hachem Medlem

Danmarks Vækstråd
 Claus Jensen Medlem
  
Dansk Erhvervsinvestering A/S 
 Thorkild E. Jensen Formand
  
Dansk Maskinhandlerforening 
 Per Påskesen Medlem
  
Den Danske Europabevægelse - FU 
 Jens Boe Andersen Medlem
  
Den Danske Europabevægelse - HB 
 Jens Boe Andersen Medlem
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Det Faglige Udvalg for Digital Media 
 Erling Jensen Medlem
 Preben Christensen Medlem
  
Det Faglige Udvalg for Industrioperatøruddannelsen
 Torben Andresen Lindhardt Medlem
  
Det Faglige Udvalg for Maritime Metaluddannelser
 Torben Andresen Lindhardt Medlem
 John Ibsen Medlem
  
Det Faglige udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen
 Erling Jensen Medlem
  
Det Landsparitetiske udvalg 
 Kjeld Husted Næstformand
 Keld Bækkelund Hansen Medlem
 Hans Christian Lund Medlem
  
Det Permanente Udvalg (Rørprislisten) 
 Kjeld Husted Medlem

Det Økonomiske Råd
 Claus Jensen Medlem
  
DIS Kontaktudvalget
 Ole Philipsen Formand
    
EEO - Erhvervsskolernes Elevorganisation
 Fatima Hachem Medlem
  
Energiklagenævnet
 Jan Toft Rasmussen Medlem
  
ENS Offshore sikkerhedsrådet
 Jan Toft Rasmussen Medlem
 Ulrik Rasmussen Suppleant
  
EPSU - Standing Committee Utilities 
 Niels Jeppesen Suppleant
  
Erhvervssygdomsudvalget
 Peter Poulsen Medlem
  
ETF - Arbejdsgruppen for vedligeholdelse af tog 
 Ole Rosschou Medlem
  
European Workers Participation Fund – EWPF – Board of Trustees
 Claus Jensen Medlem
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EU-Specialudvalget for IT- og Telekommunikation 
 Michael Antonsen Medlem
 Torben Andresen Lindhardt Medlem
  
Evalueringsgruppe - TR-uddannelse 
 Per Påskesen Medlem
  
Fagbevægelsens Erhvervsinvestering FEAS 
 Thorkild E. Jensen Formand
  
Faglige Seniorer
 Ole Ibsen Næstformand
  
Falck-pensionsudvalg 
 Erik B Wiberg Medlem
  
Femern A/S - Bestyrelsen 
 Claus Jensen Medlem
  
FIU-Ligestillings koordinationsgruppe 
 Anne-Lise Nyegaard Formand
  
FO - sygdomsramte erhvervsaktive borgere 
 Steffen Hansen Medlem
  
Folk & Sikkerhed - Præsidiet 
 Claus Jensen Medlem
  
Folkeferiefonden 
 Bo Stenør Larsen Medlem

Fonden af 1959 
 Claus Jensen Medlem
 Torben Poulsen Medlem
  
Fonden Bangsbo Fort, Frederikshavn 
 Kenneth Markfoged Bergen Medlem
  
Fonden Peder Skram - Repræsentantskabet 
 Claus Jensen Medlem
  
Forbrugsforeningen - Repræsentantskabet 
 Keld Bækkelund Hansen Medlem
  
Forbundets Arbejdsmarkedsudvalg 
 Torben Poulsen Formand
 Jens Frank Medlem
 Mads A. Engelbrecht Medlem
 Helge Albertsen Medlem
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 Jesper Falkenberg Clausen Medlem
 Kent Madsen Medlem
 John Larsen Medlem
 Arne E. Petersen Medlem
 Jørn Erik Larsen Medlem
 Klaus Holm Medlem
 Klaus Juul Poulsen Medlem
 Lars Bjørnhardt Medlem
 René Nielsen Medlem

Forbundets Fagretligt Udvalg 
 Keld Bækkelund Hansen Politisk ansvarlig
 Henrik Jensen Medlem
 Erik B. Wiberg Medlem
 Jan Helbo Medlem
 Kasper Palm Medlem
 Kjeld Husted Medlem
 Niels Jeppesen Medlem
 Allan Thomsen Medlem
 Arne Munkholt Jensen Medlem
 Benny Pedersen Medlem
 Benny Schultz Medlem
 Benny Sørensen Medlem
 Bjarne Bach Madsen Medlem
 Brean Jensen Medlem
 Carsten Dyring Nielsen Medlem
 Claus Jørgen Madsen Medlem
 Egon Nykjær Medlem
 Erik Bjerre Kristensen Medlem
 Erik Falck Damborg Medlem
 Frank Grevelund Medlem
 Hans Christian Lund Medlem
 Heine Nielsen Medlem
 Helge Albertsen Medlem
 Henrik Nipper Medlem
 Henrik Stilling Medlem
 Jeppe Skjøde Knudsen Medlem
 Jesper Christensen Medlem
 Jesper Lund Medlem
 John Rasmussen Medlem
 Jytte Retha Andersen Medlem
 Jørgen Stensgaard Madsen Medlem
 Jørn Erik Larsen Medlem
 Klaus Dahl Christensen Medlem
 Klaus Holm Medlem
 Mads Theilgaard Kofoed Medlem
 Martin Sørensen Medlem
 Ole Madsen Medlem
 Ole Mølgaard Andersen Medlem
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 Palle Langkjær Medlem
 Poul Erik W. Christensen Medlem
 Erik Rasmussen Sekretær
 Ole Rosschou Sekretær
  
Forbundets Forretningsudvalg 
 Claus Jensen Formand
 Henrik Kjærgaard Medlem
 Torben Poulsen Medlem
 Keld Bækkelund Hansen Medlem
 Per Påskesen Medlem
 Anders Laubjerg Medlem
 Steffen Hansen Medlem
 Arne E. Petersen Medlem
 Erik Falck Damborg Medlem
 Jan Overgaard Gregersen Medlem
 Lars Henning Hansen Medlem
 René Nielsen Medlem
 Anders Frederik Gjesing Tilforordnet
 Jens Boe Andersen Tilforordnet
 Mikael Bay Hansen Tilforordnet

Forbundets Hovedbestyrelse 
 Claus Jensen Formand
 Henrik Kjærgaard Næstformand
 Torben Poulsen Medlem
 Keld Bækkelund Hansen Medlem
 Per Påskesen Medlem
 Steffen Hansen Medlem
 Anders Laubjerg Medlem
 Allan Thomsen Medlem
 Arne E. Petersen Medlem
 Arne Munkholt Jensen Medlem
 Benny Bach Pedersen Medlem
 Bjarne Kvist Sørensen Medlem
 Dan Holmgaard Rasmussen Medlem
 Egon Nykjær Medlem
 Erik Bjerre Kristensen Medlem
 Erik Falck Damborg Medlem
 Finn Andersen Medlem
 Freddy Knecht Medlem
 Frederik Pihl Medlem
 Hardy Høll Nielsen Medlem
 Helge Albertsen Medlem
 Henrik Nipper Medlem
 Jan Overgaard Gregersen Medlem
 Jesper Christensen Medlem
 Jesper Lund Medlem
 John Rasmussen Medlem
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 John Schwartzbach Medlem
 Jørgen Steensgaard Madsen Medlem
 Jørn Erik Larsen Medlem
 Kim Hauborg Medlem
 Klaus Dahl Christensen Medlem
 Klaus Lambrecht Holm Medlem
 Lars Henning Hansen Medlem
 Mads Kofoed Medlem
 Martin Sørensen Medlem
 Mogens Jensen Medlem
 Ole Madsen Medlem
 Ole Philipsen Medlem
 Palle Langkjær Medlem
 René Nielsen Medlem
 Svend Skov Jensen Medlem
 Mikael Bay Hansen Tilforordnet
 Jens Boe Andersen Tilforordnet
 Anders Frederik Gjesing Tilforordnet

Forbundets it ad hoc-udvalg
 Henrik Kjærgaard Formand
 Torben Poulsen Medlem
 Søren Hou Præst Medlem
 Anders Frederik Gjesing Medlem
 Lise Holm Brylle Medlem
 René Nielsen Medlem
 Jan Overgaard Gregersen Medlem
 Lars Henning Hansen Medlem
 Arne E. Petersen Medlem
 Erik Falck Damborg Medlem
  
Forbundets it-udvalg 
 Henrik Kjærgaard Formand
 Annette Nielsen Medlem
 Christian Plank Jensen Medlem
 Steffen Stripp Medlem
 Rikke Høgh Darmer Medlem
 Dorthe Lautrup Lindhardt Medlem
  
Forbundets kongresudvalg 
 Claus Jensen Politisk ansvarlig
 Henrik Kjærgaard Næstformand
 Torben Poulsen Medlem
 Anders Frederik Gjesing Medlem
 Anders Laubjerg Medlem
 Jens Boe Andersen Medlem
 Mikael Bay Hansen Medlem
 Henrik W. Olsen Medlem
 Carl Mahler Sekretær
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Forbundets Lov- og Organisationsudvalg 
 Henrik Kjærgaard Politisk ansvarlig
 Torben Poulsen Medlem
 Anders Laubjerg Medlem
 Arne E. Petersen Medlem
 Erik Falck Damborg Medlem
 Jan Overgaard Gregersen Medlem
 Lars Henning Hansen Medlem
 René Nielsen Medlem
 Henrik W. Olsen Sekretær
  
Forbundets Miljø- og Arbejdsskadeudvalg 
 Steffen Hansen Politisk ansvarlig
 Peter Poulsen Medlem
 Jan Toft Rasmussen Medlem
 André Lau Nielsen Medlem
 Anette Bruun Medlem
 Beate Lange Medlem
 Benny Bach Pedersen Medlem
 Brian Sørup Lang Medlem
 Claus Ebbe Medlem
 Ejvind Jessen Kolmos Medlem
 Finn Sørensen Medlem
 Flemming Hansen Medlem
 Gert Åke Gøsta Johansson Medlem
 Hanne Trebbien Medlem
 Hans Jørgen Petersen Medlem
 Hardy Høll Nielsen Medlem
 Jan Holger Nielsen Medlem
 Jan Stourup Medlem
 Johannes Holm Medlem
 John Overgaard Nielsen Medlem
 Karsten Nielsen Medlem
 Kent Michael Hansen Medlem
 Klaus Dahl Christensen Medlem
 Lars Andersen Medlem
 Lars Olsen Medlem
 Mette Krarup Medlem
 Mogens Bjerre Medlem
 Mogens Jensen Medlem
 Ole Lindskrog Rasmussen Medlem
 Ole Philipsen Medlem
 Palle Steen Jensen Medlem
 Preben Høyer Filstrup Medlem
 Thio Tyroll Medlem
 Tommy Nielsen Ahrensberg Medlem
 Torben Simoni Jørgensen Medlem
 Vagn Lynge Albertsen Medlem
 Ulrik Rasmussen Sekretær
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Forbundets Organiserings- og Agitationsudvalg  
 Anders Laubjerg Politisk ansvarlig
 Anders Otto Nielsen Medlem
 Bjarne Kvist Sørensen Medlem
 Bo Frost Larsen Medlem
 Bo Walther Dreholt Medlem
 Carsten Dannemann Kjeldgaard Medlem
 Erik Bjerre Kristensen Medlem
 Finn Andersen Medlem
 Flemming Petersen Medlem
 Gert Rothemejer Sørensen Medlem
 Gert Suhr Hansen Medlem
 Hanne Ebbesen Medlem
 Hans Jørn Nielsen Medlem
 Hans-Christian Guldmann Larsen Medlem
 Heine Nielsen Medlem
 Ida Kastberg Medlem
 Ida Skiaker Knudsen Medlem
 Jeppe Skjøde Knudsen Medlem
 John Karlsson Medlem
 John Rasmussen Medlem
 John Schwartzbach Medlem
 Kasper Tommi Nielsen Medlem
 Kent Hansen Medlem
 Kim Hauborg Medlem
 Klaus Dahl Christensen Medlem
 Lars Krab Larsen Medlem
 Lilian Vibeke Jensen Medlem
 Michael Møller Glimberg Medlem
 Palle Langkjær Medlem
 Peter Basse Jensen Medlem
 Poul Poulsen Kjeldsen Medlem
 René Nielsen Medlem
 Steen Jørgensen Medlem
 Tage Nielsen Medlem
 Henrik W. Olsen Sekretær

Forbundets Politiske it-udvalg (PIU) 
 Henrik Kjærgaard Formand
 Torben Poulsen Medlem
 Anders Frederik Gjesing Medlem
 Lise Holm Brylle Medlem
 Søren Hou Præst Medlem
  
Forbundets Samarbejdsudvalg (personale) 
 Torben Poulsen Formand
 Pia Ibsen Næstformand
 Henrik Kjærgaard Medlem
 Henrik Jensen Medlem
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 Pernille S. Jensen Medlem
 Anne Grethe Thygesen Medlem
 Kirsten Rasmussen Medlem
 Per Ohlsen Medlem
 Berit Larsen Sekretær
  
Forbundets Seniorudvalg 
 Ole Ibsen Formand
 Egon Nielsen Medlem
 Erik Jensen Medlem
 Finn Kristensen Medlem
 Knud Erik Rasmussen Medlem
 Mogens Christensen Medlem
 Henning Blok Madsen Sekretær
  
Forbundets Skolestyrelse 
 Claus Jensen Formand
 Henrik Kjærgaard Medlem
 Torben Poulsen Medlem
 Anders Laubjerg Medlem
 Arne E. Petersen Medlem
 Erik F. Damborg Medlem
 Jan Overgaard Gregersen Medlem
 Lars Henning Hansen Medlem
 René Nielsen Medlem
  
Forbundets Uddannelsesudvalg 
 Per Påskesen Politisk ansvarlig
 Michael Antonsen Medlem
 Erling Jensen Medlem
 Torben Andresen Lindhardt Medlem
 Trine Rasmussen Medlem
 Camilla Skree-Jacobsen Medlem
 Jesper Lesak Christiansen Medlem
 Kasper Vincent Johansen Medlem
 Allan Schmidt Medlem
 Arne E. Petersen Medlem
 Bent Johannesen Medlem
 Bjarne Jensen Medlem
 Dan Holmgaard Rasmussen Medlem
 Ejvind Lund Medlem
 Erik Møller Bendsen Medlem
 Frank Banggaard Rasmussen Medlem
 Freddy Knecht Medlem
 Henrik Frost Medlem
 Jakob Holm Medlem
 Jan Overgaard Gregersen Medlem
 Jan Selmer Thomsen Medlem
 Jens Sandahl Medlem
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 John Erik Sørensen Medlem
 John Jensen Medlem
 Kai Bendixen Medlem
 Karsten Nielsen Medlem
 Kasper Tommi Nielsen Medlem
 Keld Wollbrink Medlem
 Lars Olsen Medlem
 Mogens Bjerre Medlem
 Niels Lund Medlem
 Peter Basse Jensen Medlem
 Poul Poulsen Kjeldsen Medlem
 Preben Christensen Medlem
 Preben Madsen Medlem
 René Holm Jørgensen Medlem
 Robert Henning Larsson Medlem
 Svend Skov Jensen Medlem
 Tommy Dalgaard Nielsen Medlem
 Tommy Nielsen Ahrensberg Medlem
 Torben Gadegaard Medlem
  
Forbundets Ungdomsudvalg
 Frederik Pihl Formand
 Fatima Hachem Politisk ansvarlig
 Daniel Vain Medlem
 Frederik Stjerne Sylvan Medlem
 Glenn Kaalund Nicolaisen Medlem
 Jacob Fog-Petersen Medlem
 Jeppe Pedersen Medlem
 Mads Rasmus Petersen Medlem
 Mikkel Nissen Medlem
 Steffen Kjeldsberg Medlem
 Steffen Olsen Medlem
 Allan Juhler Suppleant
 Anders Christensen Suppleant
 Emil Sørensen Suppleant
 Morten Andersen Suppleant
 Peter Christensen Suppleant
  
FORCE - inst. Certificeringskomité 
 Torben Andresen Lindhardt Medlem
  
Forebyggelsesfonden
 Steffen Hansen Suppleant
 Jan Toft Rasmussen Suppleant
  
Foreningen Knivholt Hovedgaard, Frederikshavn 
 Kenneth Markfoged Bergen Medlem
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Forhandlingsfællesskabet - Bestyrelsen 
 Keld Bækkelund Hansen Medlem
 Niels Jeppesen Suppleant
  
Forhandlingsfællesskabet - Bestyrelsens sekretariat 
 Niels Jeppesen Medlem
  
Forhandlingsfællesskabet - Repræsentantskabet 
 Keld Bækkelund Hansen Medlem
 Niels Jeppesen Medlem
  
Forhandlingsfællesskabet, Forhandlingsudvalget 
 Keld Bækkelund Hansen Suppleant
  
Forhandlingsudvalget for KL´s arbejdstidsaftale 
 Niels Jeppesen Medlem
  
Forhandlingsudvalget for KL’s assistenter, mestre, driftsledere 
 Niels Jeppesen Medlem
  
Forhandlingsudvalget for KL’s OK for håndværkere 
 Niels Jeppesen Medlem
  
Forhandlingsudvalget for KL’s værkstedsoverenskomst  
 Niels Jeppesen Medlem

Forhandlingsudvalget for KL’s fællesaftale om Ny Løn 
 Niels Jeppesen Medlem

Forhandlingsudvalget for RLTN’s arbejdstidsudvalg  
 Niels Jeppesen Medlem
  
Forhandlingsudvalget for RLTN’s OK håndværkere  
 Niels Jeppesen Medlem
  
Forhandlingsudvalget for RLTN’s værksteds OK  
 Niels Jeppesen Medlem
  
Forhandlingsudvalget For RLTN’s fællesaftale om Ny Løn  
 Niels Jeppesen Medlem
  
Forsvarets Materielnævn 
 Jens Boe Andersen Medlem
  
Forum for Mænds sundhed - tværfaglige fora 
 Anne-Lise Nyegaard Medlem
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Fuldmagtshavere, D.M.s check m.v. 
 Claus Jensen Formand
 Henrik Kjærgaard Næstformand
 Torben Poulsen Hovedkasserer
 Lise Holm Brylle Medlem
 René Nielsen Medlem
  
Fællesfonden af 1961 
 Kjeld Husted Medlem
  
Fællesklagenævnet ALKA/Metal vedr. F-U-forsikring  
 Peter Poulsen Medlem
  
Fællessekretariatet m/Blik & Rør 
 Kjeld Husted Næstformand
  
Fællesudvalget - Dansk Maskinhandlerforening  
 Keld Bækkelund Hansen Medlem

Følgegruppen for Industrisamarbejdsaftaler 
 Jens Boe Andersen Medlem
  
GIMK - Grafisk Kartel - FU 
 Michael Antonsen Medlem

GIMK - Grafisk Kartel - HB 
 Michael Antonsen Medlem
 Erling Jensen Medlem
  
Grænseudvalg – Blik & Rør 
 Henrik Kjærgaard Forbundsansvarlig
 Per Påskesen Medlem
  
Grænseudvalg - Dansk El-Forbund 
 Henrik Kjærgaard Forbundsansvarlig
 Per Påskesen Medlem
  
Grænseudvalg - Ledernes Hovedorganisation 
 Henrik Kjærgaard Forbundsansvarlig
 Per Påskesen Medlem
  
Grænseudvalg - 3F 
 Henrik Kjærgaard Forbundsansvarlig
 Per Påskesen Medlem
  
Grænseudvalg - Teknisk Landsforbund 
 Henrik Kjærgaard Forbundsansvarlig
 Per Påskesen Medlem
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Handelsflådens Velfærdsråd 
 Ole Philipsen Formand
  
Handelskartellet, Hovedbestyrelsen 
 Erik Rasmussen Medlem
  
Helbredsnævnet for Søfarten 
 Ole Philipsen Medlem
  
Håndværkerskolehjemmet af 1973 
 Trine Rasmussen Næstformand
  
I-BAR (Industriens Branchearbejdsmiljøråd) 
 Steffen Hansen Formand
 Jan Toft Rasmussen Medlem

I-BAR FU 
 Steffen Hansen Medlem
 Jan Toft Rasmussen Medlem

IKUF, Industriens Kompetence- og Udviklingsfond - Bestyrelsen  
 Claus Jensen Medlem
  
IN - Company Policy Committee 
 Kasper Palm Medlem
  
IN - Miljønetværk 
 Steffen Hansen Medlem
  
IndustriALL CEEMET Europe
Education & Training Working Group 
 Per Påskesen Formand
  
IndustriALL Company Policy Committee  
 Kasper Palm Suppleant
  
IndustriALL Equal Opportunity Group 
 Anne-Lise Nyegaard Medlem
  
IndustriALL Europa – Arbejdsgruppe vedr. forsvarsmateriel
 Jens Boe Andersen Medlem
  
IndustriALL Europa - Eksekutivkomiteen 
 Claus Jensen Medlem
 Jens Boe Andersen Tilforordnet
  
IndustriALL Europa - Shipbuilding/shipbreaking 
 Mikael Bay Hansen Medlem
  



ORGANISATORISK BERETNING    KONGRES 2016 DANSK METAL   31

IndustriALL Europa - Skibsværftsgruppen 
 Mikael Bay Hansen Medlem
  
IndustriALL Europa - Social Dialog - skibsværfter 
 Mikael Bay Hansen Medlem
  
IndustriALL Europa - Styrekomiteen 
 Claus Jensen Medlem
  
IndustriALL Europa - Udvalg for Informations- og kommunikationsteknologi 
 Torben Andresen Lindhardt Medlem
  
IndustriAll Global, skibsværftssektionen 
 Claus Jensen Medlem

Industriansatte i Norden 
 Per Påskesen Medlem
  
Industrianställda i Norden -  IN -  Styrelsen 
 Claus Jensen Medlem
 Jens Boe Andersen Suppleant
  
IndustriPension Holding A/S - Bestyrelsen 
 Claus Jensen Medlem
  
IndustriPension Service A/S - Bestyrelsen
 Claus Jensen Medlem
  
Industriens Pensionsforsikring A/S - Bestyrelsen
 Claus Jensen Medlem
  
Innovationsfonden - Bestyrelsen 
 Claus Jensen Medlem
  
Innovationsfonden - Udvalget for Teknologi og Innovation
 Claus Jensen Formand
  
Interforcekomiteen - Bestyrelsen
 Claus Jensen Medlem
  
ITF’s Offshore Task Force (Danmarks repr.)
 Ole Philipsen Delegeret
  
ITF’s Fair Practice Committee (Danmarks repr.)
 Ole Philipsen Delegeret
  
IUS, Industriens Udviklings- og Samarbejdsfond - Bestyrelsen
 Claus Jensen Medlem
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Kompetencesekretariatet, OAO-målgruppemidler
 Keld Bækkelund Hansen  Medlem

Kontaktudvalget for Europa 2020-strategien
 Claus Jensen Medlem

Kontaktudvalget for regioner og kommuner
 Niels Jeppesen Medlem
  
Københavns Forskerpark - Symbion
 Mikael Bay Hansen Medlem

Københavns Universitets Rådgivningspanel
 Claus Jensen Medlem
  
Learnmark Horsens
 Bjarne Kvist Sørensen Forbundsansvarlig
  
Lindø Industripark A/S - Bestyrelsen
 Claus Jensen Medlem
  
LO – Arbejds- og ansættelsesretligt udvalg
 Henrik Kjærgaard Politisk ansvarlig
 Keld Bækkelund Hansen Suppleant
  
LO – Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg
 Torben Poulsen Politisk ansvarlig
 Jens Frank Medlem

LO - ASU, arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalget 
 Steffen Hansen Medlem
 Jan Toft Rasmussen Medlem
  
LO - Daglig Ledelse 
 Claus Jensen Medlem
  
LO - Dagpengegruppen 
 Torben Poulsen Politisk ansvarlig
  
LO - Det kønsopdelte arbejdsmarked 
 Anne-Lise Nyegaard Medlem
  
LO - Erhvervssygdomsudvalgs Koordinationsgruppe
 Peter Poulsen Medlem
  
LO - EU og Internationalt udvalg
 Jens Boe Andersen Medlem
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LO – FIU-Udvalget
 Anders Laubjerg Medlem
 Keld Brødsgaard Medlem
  
LO - Forhandlingsudvalg 
 Claus Jensen Medlem

LO - Forhandlingsudvalg - Den Grønne Gruppe
 Keld Bækkelund Hansen Medlem

LO - FTF Politisk Styregruppe
 Claus Jensen Medlem
   
LO – Hovedbestyrelsen
 Claus Jensen Medlem
 Henrik Kjærgaard Medlem
 Anne-Lise Nyegaard Medlem
  
LO - Hvidbog om ulighed
 Mikael Bay Hansen Suppleant
  
LO - Integrationsgruppen
 Anne-Lise Nyegaard Medlem
  
LO - Koordinationsgruppe. vedr. lokal og regional bestyrelse
 Jens Frank Medlem
 Mads A. Engelbrecht Medlem
  
LO - Ligestillings- og familiepolitisk Udvalg
 Anne-Lise Nyegaard Medlem
  
LO - Medlemsorganisering
 Henrik W. Olsen Medlem
  
LO - Nordisk Samarbejdskomité (SAMAK)
 Claus Jensen Medlem
  
LO - Overenskomst- og Fordelingspolitisk Udvalg
 Claus Jensen Medlem
  
LO – Overenskomstnævnet af 1939
 Claus Jensen Medlem
  
LO - Partnerskabsstrategi
 Jens Frank Medlem
 Mads A. Engelbrecht Medlem
 
LO - Uddannelsespolitisk udvalg
 Per Påskesen Medlem
 Trine Rasmussen Medlem
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LO - Udvalg om arbejdsskader
 Peter Poulsen Medlem
  
LO – Ungdom
 Fatima Hachem Medlem
  
LO’s 38. ordinære kongres 2015
 Claus Jensen Delegeret
 Henrik Kjærgaard Delegeret
 Anne-Lise Nyegaard Delegeret
 Torben Poulsen Delegeret
 Keld Bækkelund Hansen Delegeret
 Per Påskesen Delegeret
 Steffen Hansen Delegeret
 Anders Laubjerg Delegeret
 René Nielsen Delegeret
 Erik Falck Damborg Delegeret
 Lars Henning Hansen Delegeret
 Arne E. Petersen Delegeret
 Jan Overgaard Gregersen Delegeret
 Allan Thomsen Delegeret
 Bjarne K. Sørensen Delegeret
 Dan Holmgaard Rasmussen Delegeret
 Egon Nykjær Delegeret
 Erik B. Kristensen Delegeret
 Finn Andersen Delegeret
 Freddy Knecht Delegeret
 Hardy Høll Nielsen Delegeret
 Helge Albertsen Delegeret
 Jesper Christensen Delegeret
 John Rasmussen Delegeret
 John Schwartzbach Delegeret
 Jørgens Stensgaard Madsen Delegeret
 Jørn Erik Larsen Delegeret
 Kim Hauborg Delegeret
 Klaus Dahl Christensen Delegeret
 Martin Sørensen Delegeret
 Martin Thomsen Delegeret
 Mogens Jensen Delegeret
 Ole Madsen Delegeret
 Ole Philipsen Delegeret
 Svend Skov Jensen Delegeret
  
Mainstreamingsnetværk - tværfaglige fora
 Anne-Lise Nyegaard Medlem

Markedsmodningsfonden
 Claus Jensen Medlem
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Mental sundhed på arbejdspladsen
 Ulrik Rasmussen Medlem
 Anne-Lise Nyegaard Suppleant
  
Mellieha Holiday Centre – Bestyrelsen
 Bo Stenør Larsen Medlem
  
Metal- og maskinbranchens Arbejdsmiljøudvalg 
 Ulrik Rasmussen Medlem
  
Metalindustriens Lærlingeudvalgs Jubilæumslegat 
 Per Påskesen Formand
 Trine Rasmussen Medlem
  
Metalskolens Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg 
 Anders Laubjerg Formand
 Keld Brødsgaard Medlem
 Connie Tinghøj Medlem
 Jesper Bonke Johansen Medlem
 Gitte Christensen Medlem
 Bo Landgren Petersen Medlem
 Inge Jensen Medlem
 Tine Rasmussen Medlem
  
MI Udvalget
 Per Påskesen Formand
 Anders Laubjerg Medlem
 Trine Rasmussen Medlem
 Jesper Lesak Christiansen Medlem
 Arne E. Petersen Medlem
 Jan Overgaard Gregersen Medlem
 Lars Henning Hansen Medlem
 René Nielsen Medlem
 Svend Skov Jensen Medlem
  
Mænds Mentale Sundhed
 Anne-Lise Nyegaard Medlem
  
Nationalbanken - repræsentantskabet
 Claus Jensen Medlem
  
National center for kompetenceudvikling
 Per Påskesen Medlem
  
Nationale ligelønsnetværk - tværfaglige fora
 Anne-Lise Nyegaard Medlem
  
NEXT
 René Nielsen Medlem
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NOFS - Nordisk Ekspert- og Referencegruppe
 Niels Jeppesen Medlem
  
Nordisk IN - samordningsgruppen
 Jens Boe Andersen Medlem

Nordisk Metal - Forhandler arbejdsgruppe
 Claus Jensen Medlem
  
Nordisk Transport Federation (bestyrelsen)
 Keld Bækkelund Hansen Medlem
  
NTF-Nordisk Transport Federation (jernbanedrift) 
 Ole Rosschou Medlem
  
OAO - EU-udvalg
 Niels Jeppesen Medlem
  
OAO - Forsvar
 Ole Rosschou Medlem
  
OAO - Repræsentantskabet
 Keld Bækkelund Hansen Medlem
 Ole Rosschou Medlem
  
OAO-FU - Forhandlingsudvalg
 Keld Bækkelund Hansen Medlem

OAO-K - Kommunalt Forhandlingsudvalg
 Keld Bækkelund Hansen  Medlem
  
OAO-K - Sekretariatsudvalget
 Niels Jeppesen Medlem
  
OAO-S - Sekretariatsudvalget
 Ole Rosschou Medlem

OAO-S - Statsligt Forhandlingsudvalg
 Keld Bækkelund Hansen Medlem

Offshore partssamarbejde
 Jan Toft Rasmussen Medlem
  
OGD training group
 Jan Toft Rasmussen Medlem
  
Olympisk Idrætsforum
 Claus Jensen Medlem
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OPU - OAO og Personalestyrelsens udvalg
 Keld Bækkelund Hansen Medlem

Organisationsudvalg (VVS)
 Kjeld Husted Medlem
  
Overenskomstnævnet af 1939
 Claus Jensen Medlem
  
Overvågningsudvalg for Strukturfondsprogram
 Rasmus Stoklund Holm-Nielsen Medlem
  
Papirfabrikkerne - Ferie- og Rekreationsforeningen
 Keld Bækkelund Hansen Medlem
  
PensionDanmark - Branchebestyrelse Byggeri
 Kjeld Husted Medlem
  
PensionDanmark – Branchebestyrelse Det Grønne område
 Kasper Palm Medlem
  
PensionDanmark – Pensionsforsikringsaktieselskab
 Henrik Kjærgaard Medlem

Politisk-økonomisk sekretariatsgruppe om OAO-strategi
 Niels Jeppesen Medlem
  
Post- og Telepersonalets understøttelsesforening (PTU) 
 Michael Antonsen Medlem
  
PSI/ISKA - Public Services International
 Niels Jeppesen Medlem
  
REU – Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede  Uddannelser
 Per Påskesen Medlem
 Trine Rasmussen Medlem

Revisorer - HB-valgte
 Steffen Hansen Medlem
  
RIPU Bornholm
 Simon Palm CO-kontaktperson
  
RIPU Fyn
 Thomas Søby CO-kontaktperson
  
RIPU Hovedstaden
 Rasmus Stoklund Holm-Nielsen CO-kontaktperson
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RIPU Midt Vest
 Jens Boe Andersen CO-kontaktperson
  
RIPU Nordjylland
 Mikkel Skydsgaard CO-kontaktperson
  
RIPU Sjælland
 Mads A. Engelbrecht CO-kontaktperson
  
RIPU Sydjylland
 Erling Jensen CO-kontaktperson
  
RIPU Østjylland
 Simon Palm CO-kontaktperson
  
Rybners
 Dan Holmgaard Rasmussen Formand

Rørudvalg
 Kjeld Husted Næstformand
  
Rådet for Dansk Luftfart
 Rasmus Stoklund Holm-Nielsen Medlem

Rådet for Sikker Trafik
 Majken Kidmose Medlem
  
Sagkyndig dommer i Østre Landsret
 Ole Philipsen Medlem

Samarbejdsnævnet LO/DA
 Claus Jensen Medlem
  
Sampension Administrationsselskab - Bestyrelsen 
 Henrik Kjærgaard Medlem
 Niels Jeppesen Suppleant
  
Sampension KP livsforsikring - Bestyrelsen
 Henrik Kjærgaard Medlem
  
Sampension KP livsforsikring - Repræsentantskabet 
 Niels Jeppesen Medlem
 Kasper Palm Suppleant
 Ole Rosschou Suppleant
 Lars Andersen Suppleant

Sampension kundegruppebestyrelsen f. Statsans. 
 Keld Bækkelund Hansen Medlem
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Sectoral Social Dialogue Committee for Telecommunications
 Torben Andresen Lindhardt Præsident
  
Skibsfartsnævnet
 Keld Bækkelund Hansen Politisk ansvarlig

Skibstilsynsnævnet
 Ole Philipsen Medlem
  
Sund & Bælt Holding A/S - Bestyrelsen
 Claus Jensen Medlem
  
Sundhedsprojekt “Sundhed i Gear”
 Anne-Lise Nyegaard Formand
  
Svejsepassekretariatet - styregruppen (SP)
 Torben Andresen Lindhardt Medlem
  
Søfartens Bibliotek
 Ole Philipsen Formand

Søfartens Ferieboliger
 Ole Philipsen Næstformand
  
Sølvrådet ved Koldinghus Museum
 Annette Odgaard Medlem

TEKNIQ
 Kjeld Husted Medlem
 Ulrik Rasmussen Medlem

Teknologisk Institut - Bestyrelsen
 Thorkild E. Jensen Medlem
  
Teknologisk Institut - Repræsentantskabet
 Thorkild E. Jensen Medlem
  
TEKSAM
 Henrik Kjærgaard Medlem
  
Timandsudvalget
 Henrik Kjærgaard Formand
 Keld Bækkelund Hansen Medlem
 Allan Thomsen Medlem
 Arne E. Petersen Medlem
 Erik Falck Damborg Medlem
 Jan Overgaard Gregersen Medlem
 Lars Henning Hansen Medlem
 René Nielsen Medlem
 Henrik Jensen Sekretær
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Tradium
 Henrik Leth Medlem
  
Trainee-ordningen
 Torben Andresen Lindhardt Medlem
  
Tvistighedsnævnet
 Erik B. Wiberg Medlem
  
Tænketankens EUROPA – Advisory Board og strategikomitéen
 Claus Jensen Medlem
  
Uddannelsesfonden for Søfarende
 Ole Philipsen Medlem
  
Uddannelsesforbundet - Kontaktudvalget
 Per Påskesen Medlem
  
Uddannelsesrådet for Maritime Uddannelser
 Ole Philipsen Medlem

Uddannelsesudvalget for Diplom i Erhvervspædagogik
 Trine Rasmussen Medlem
  
Udredningsgruppen - Danmark 2030
 Mikkel Skydsgaard Medlem
  
Udviklings- og Samarbejdsfond for Mejeribrugets Håndværkeroverenskomst
 Kasper Palm Formand
  
Udviklingsfonden for regionale/kommunale håndværkere
 Niels Jeppesen Næstformand
 Keld Bækkelund Hansen Medlem
  
UG 1 - Industri og værktøjsteknik
 Torben Andresen Lindhardt Politisk ansvarlig
 Bjarne Jensen Medlem
 Jan Grimstrup Medlem
 Kai Bendixen Medlem
 Rasmus Pultz Medlem
  
UG 2 - Smede og svejseteknik
 Torben Andresen Lindhardt Politisk ansvarlig
 Bjarne Sørensen Medlem
 Kim Brun Rasmussen Medlem
 Nick Bisgaard Medlem
 Rasmus Rasmussen Medlem
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UG 3 - Mekanikerområdet
 Erling Jensen Politisk ansvarlig
 Henrik Nipper Medlem
 Jørgen Nielsen Medlem
 Karsten Nielsen Medlem
 Willy Jørgensen Medlem
  
UG 4 – Automatik og elektronik
 Trine Rasmussen Politisk ansvarlig
 Henrik Jensen Medlem
 Thomas Christensen Medlem
  
UG 5 - Kommunikations- og informationsteknologi 
 Michael Antonsen Politisk ansvarlig
 Jørgen Hasselgren Medlem
 Peter Carøe Medlem
 Torben Hansen Medlem
  
UG 6 - Guld- og sølvsmedeteknik
 Michael Antonsen Politisk ansvarlig
 Anette Sjøgren Hendriksen Medlem
 Annette S. Odgaard Medlem
 Per Johannes Dirksen Medlem
  
UG 7 - Det maritime område
 Torben Andresen Lindhardt Politisk ansvarlig
 Christian Sørensen Medlem
 Klaus Lambrecht Holm Medlem
 Nicolai Dyrup Pedersen Medlem
  
UHT Repræsentantskab
 Niels Jeppesen Formand
 Keld Bækkelund Hansen Medlem
  
Ulandssekretariatet - Bestyrelsen
 Claus Jensen Medlem
 Henrik Kjærgaard Suppleant
  
UNI - Europa
 Michael Antonsen Medlem
  
UNI - Verden
 Michael Antonsen Medlem

UNI Europa Women
 Anne-Lise Nyegaard Medlem
  
UNI Europa Executive Committee 2016 - 2020
 Michael Antonsen Medlem
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UNI Europa ICTS Committee 2013 - 2017
 Michael Antonsen Medlem
  
UNI ICTS Nordic
 Per Påskesen Formand
 Michael Antonsen Sekretær
  
UNI Norden
 Michael Antonsen Medlem
  
UNI Norden Kvinder
 Anne-Lise Nyegaard Medlem
  
UNI World Executive Board 2014 - 2018
 Michael Antonsen Medlem
  
UNI Europa
 Michael Antonsen Medlem
  
VEU-rådet
 Per Påskesen Medlem
  
VEU-rådet - Økonomigruppen
 Per Påskesen Medlem
  
Videncenter For Allergi - Allergigruppen
 Jan Toft Rasmussen Medlem
  
Young Enterprise/Fonden for Entreprenørskab - Supervisory Committee
 Claus Jensen Medlem
  
Aarhus Maskinmesterskole
 Torben Gadegaard Medlem
  
Aarhus TECH
 Finn Andersen Medlem
  
Øresundsbro Konsortiet, styrelsen
 Claus Jensen Medlem

FORBUNDSUDVALGENE

Dansk Metal besluttede på kongressen september 2012 at ændre udvalgsstruktu-
ren i forbundet og afdelingerne. Hver afdeling har med virkning fra den 1. okto-
ber 2012 oprettet fire udvalg svarende til forbundets fire sekretariater. Afdelinger-
ne skal ligeledes oprette et ungdoms udvalg og et seniorudvalg, jf. lovenes § 24.
De fire afdelingsudvalg er:
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   Fagretligt udvalg
   Uddannelsesudvalg
   Miljø- & Arbejdsskadeudvalg
   Organiserings- & Agitationsudvalg

De fire afdelingsudvalg skal tilstræbe en størrelse på minimum 7 personer.
I henhold til forbundets love skal hvert udvalg vælge en formand, som samtidig 
indtræder i det tilsvarende forbundsudvalg. Hvert udvalg skal endvidere have en 
afdelingsansat som medlem. Formanden vælges frit blandt udvalgets medlemmer.
Afdelingernes fire udvalg udgør grundlaget for dannelsen af fire tilsvarende 
forbundsudvalg, som pr. 1. april 2016 består af 33 afdelingsmedlemmer samt en 
forbunds sekretær som formand. De fire forbundsudvalg afholder to årlige møder 
i forbundsugerne marts og september. 
De fire forbundsudvalg afholder 12/12-møde efter følgende plan:
Fagretligt udvalg og Uddannelsesudvalget holder møde onsdag-torsdag, mens 
Miljø- & Arbejdsskadeudvalget og Organiserings- & Agitationsudvalget holder 
møde torsdag-fredag  

Forbundets Ungdomsudvalg
Hver afdeling kan sende to ungdomsdelegerede til forbundets ungdomsårsmøde 
foruden ungdomsformanden i afdelingen. Afdelingen kan ligeledes sende deres 
svenderepræsentant til ungdomsårsmødet som observatør. 
Valgbare til ungdomsudvalget er forbundsmedlemmer under uddannelse. Der 
vælges 10 lærlingerepræsentanter og 5 suppleanter som fordeles af samme 
kreds af afdelinger som ved valg til forretningsudvalget (§ 11, stk. 3). Valgperioden 
er 1 år.

Afdelingernes ungdomsudvalg
Afdelingens forbundsmedlemmer under uddannelse afholder forud for afdelin-
gens generalforsamling en ungdomsgeneralforsamling, hvor et ungdomsudvalg 
vælges. Ungdomsudvalget er på mindst 3 medlemmer. Der vælges en ungdoms-
formand i udvalget som har en observatørpost i afdelingsbestyrelsen såfremt 
vedkommende ikke opnår valg til afdelingsbestyrelsen. Valg perioden er på 1 år.
Forbundsudvalgene og afdelingsudvalgene arbejder på grundlag af nedenståen-
de kommissorier inklusiv minimumsdagsordener.
Alle udvalgsmøder skal protokolleres.

FORBUNDSUDVALGENES KOMMISSORIUM

Organiserings- og Agitationsudvalget

Udvalgets overordnede opgave er at komme med forslag til hovedbestyrelsen 
om forbundets overordnede strategier for udvalgets arbejdsfelter, og at komme 
med forslag til ajourføring af forbundets målsætninger og politik inden for udval-
gets arbejdsfelter.
Udvalget har til opgave at styrke hvervningen og fastholdelsen af medlemmer af 
Dansk Metal. Udvalget gennemfører aktiviteter inden for disse områder baseret 
på de politiske rammer udstukket af hovedbestyrelsen. Udvalget har derudover til 
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ansvar at sikre koordination af tiltag på tværs af forbund og afdelinger.
Specifikke arbejdsfelter er:
   Tillidsrepræsentantuddannelse (inkl. afdelingsformænd)
   Opbygge systemer til medlemspleje (CRM-system)
   Oplysningsaktiviteter og kampagner med specifikt fokus på medlemshvervning 

og fastholdelse
   Informationsmaterialer om organisering.

Hovedbestyrelsen har beslutningskompetence til at ændre udvalgets kommis-
sorium samt at fastsætte minimumsdagsordenen for udvalgets møder.

Organisation
   Det udarbejdes forretningsorden for udvalgets arbejde.
   Der føres referat af alle udvalgsmøder.
   Udvalget samles som udgangspunkt to gange om året.
   Der tilstræbes minimum 7 udvalgsmedlemmer.
   Formanden for udvalget er medlem af Forbundets  Organiserings-  

og Agitationsudvalg.
   Ét medlem af udvalget skal være ansat i afdelingen.
   På forbundsniveau er udvalget afspejlet i Organisations sekretariatet.
   Formand for forbundets Organiserings- og Agitations udvalg er forbunds-

sekretæren.
   Forbundssekretæren kan tilforordne personale fra  sekretariatet til understøt-

telse af udvalgets arbejde.
   Afdelingerne indstiller hver én person til forbunds udvalget
   Udvalgets møder protokolleres.

Minimumsdagsorden
 1.   Information fra forbundet
 2.  Agitation
 3.  Hvervning
 4.  Medlemspleje
 5.  Aktuelle emner
     (Her aktuelle emner relevant for hvervning og  agitation – fx TR- 

uddannelse)
 6.  Koordinering af tværgående initiativer i afdelingerne
 7.  Ligestilling
 8.  Opsummering og anbefalinger til hovedbestyrelsen.

Miljø- og Arbejdsskadeudvalget

Udvalget er rådgivende for forbundet i forhold til spørgsmål om sikkerhed og 
arbejdsmiljø.
Udvalgets overordnede opgave er at komme med forslag til hoved bestyrelsen 
om forbundets overordnede strategier for udvalgets arbejdsfelter, og at komme 
med forslag til ajourføring af forbundets målsætninger og politik inden for udval-
gets arbejdsfelter.
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De specifikke arbejdsfelter er:
   Arbejdsmiljølovgivning og -problemer
   Koordinering og orientering om sikkerheds- og  arbejdsmiljømæssige emner på 

tværs af organisationen
   Arbejdsskadesager
   Ydre miljø.

Hovedbestyrelsen har beslutningskompetence til at ændre udvalgets kommis-
sorium samt at fastsætte minimumsdagsordenen for udvalgets møder.

Organisation
   Det udarbejdes forretningsorden for udvalgets arbejde.
   Der føres referat af alle udvalgsmøder.
   Udvalget samles som udgangspunkt to gange om året.
   Der tilstræbes minimum 7 udvalgsmedlemmer.
   Formanden for udvalget er medlem af forbundets   Miljø- og Arbejdsskadeudvalg.
   Ét medlem af udvalget skal være ansat i afdelingen.
   På forbundsniveau er udvalget afspejlet i Miljø- og  Socialsekretariatet.
   Formanden for forbundets Miljø- og Arbejdsskade udvalg er forbundssekretæren.
   Forbundssekretæren kan tilforordne personale fra  sekretariatet til understøt-

telse af udvalgets arbejde.
   Afdelingerne indstiller hver én person til forbundsudvalget.
   Udvalgets møder protokolleres.

Minimumsdagsorden
 1.  Information fra forbundet
 2.   Aktuelle emner 

a.   Aktuelle emner relevant for miljøområdet – f.eks. igangværende projek-
ter eller nye projekter)

 3.  Nyt i forhold til arbejdsskadesager
 4.  Koordinering af tværgående initiativer i afdelingerne
 5.  Ligestilling
 6.  Opsummering og anbefalinger til hovedbestyrelsen
 7.   Medlemmernes input til næste udvalgsmøde (input fra afdelingerne er 

 påkrævet i perioden mellem udvalgsmøderne).

Fagretligt Udvalg

Udvalget er rådgivende for forbundet i forhold til det fagretlige område. 
Udvalgets overordnede opgave er at komme med forslag til hovedbestyrelsen 
om forbundets overordnede strategier for udvalgets arbejdsfelter, og at komme 
med forslag til ajourføring af forbundets målsætninger og politik inden for udval-
gets arbejdsfelter.

De specifikke arbejdsfelter er:
   Overenskomst
   Faglig voldgift
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   Statslige, regionale og kommunale forhold
   Samarbejdsforhold
   Lovgivning.

Hovedbestyrelsen har beslutningskompetence til at ændre udvalgets kommis-
sorium samt at fastsætte minimumsdagsordenen for udvalgets møder.

Organisation
   Det udarbejdes forretningsorden for udvalgets arbejde.
   Der føres referat af alle udvalgsmøder.
   Udvalget samles som udgangspunkt to gange om året.
   Der tilstræbes minimum 7 udvalgsmedlemmer.
   Formanden for udvalget er medlem af forbundets Fagretlige udvalg.
   Ét medlem af udvalget skal være ansat i afdelingen.
   På forbundsniveau er udvalget afspejlet i Forhandlingssekretariatet.
   Formand for forbundets Fagretlige udvalg er forbundssekretæren.
   Forbundssekretæren kan tilforordne personale fra  sekretariatet til understøt-

telse af udvalgets arbejde.
   Afdelingerne indstiller hver én person til forbunds udvalget.
   Udvalgets møder protokolleres.

Minimumsdagsorden
 1.  Information fra forbundet
 2.  Aktuelle emner under
  a.   Forhold inden for det kommunale og regionale område
  b.   Statslige forhold
  c.   Forhold inden for det private område
  d.   Rejse- og kontraktforhold samt udenlandsk arbejdskraft
  e.   Skatteforhold
  f.   Samarbejdsforhold herunder A/S, ESU og SU
  g.  Lovgivning
  h.   Faglig voldgift
  i.  Arbejdsret
  j.  Rørområdet
 3.  Koordinering af tværgående initiativer i afdelingerne
 4.  Ligestilling
 5.  Opsummering og anbefalinger til hovedbestyrelsen.

Uddannelsesudvalget

Udvalget er rådgivende for forbundet i forhold til videreudvikling og fornyelse af 
Dansk Metals politik vedrørende uddannelse.
Udvalgets overordnede opgave er at komme med forslag til hovedbestyrelsen 
om forbundets overordnede strategier for udvalgets arbejdsfelter; at komme 
med forslag til ajourføring af forbundets målsætninger og politik inden for udval-
gets arbejdsfelter.
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De specifikke arbejdsfelter er:
   Udvikling af grund- & efteruddannelse
   Arbejdsmarkedsuddannelser
   Korte og længerevarende, videregående uddannelser
   Teknologi- og erhvervsudvikling.

Hovedbestyrelsen har beslutningskompetence til at ændre udvalgets kommis-
sorium samt at fastsætte minimumsdagsorden for udvalgets møder.

Organisation
   Der udarbejdes forretningsorden for udvalgets arbejde.
   Der føres referat af alle udvalgsmøder.
   Udvalget samles som udgangspunkt to gange om året.
   Der tilstræbes minimum 7 udvalgsmedlemmer.
   Formanden for udvalget er medlem af forbundets Uddannelsesudvalg.
   Ét medlem af udvalget skal være ansat i afdelingen.
   På forbundsniveau er udvalget afspejlet i Uddannelses- og  IKT-sekretariatet.
   Formand for forbundets Uddannelsesudvalg er forbundssekretæren.
   Forbundssekretæren kan tilforordne personale fra sekretariatet til understøt-

telse af udvalgets arbejde.
   Afdelingerne indstiller hver én person til forbundsudvalget.
   Forbundets ungdomsudvalg indstiller én person til forbundsudvalget.
   Udvalgets møder protokolleres.

Minimumsdagsorden
 1.  Information fra forbundet
 2.  Aktuelle emner
  a.   Aktuelle emner relevant for uddannelsesområdet
 3.  Koordinering af tværgående initiativer i afdelingerne
 4.  Ligestilling
 5.  Opsummering og anbefalinger til hovedbestyrelsen.

Ungdomsudvalget

Ungdomsudvalget har til formål at rådgive og medvirke til en styrkelse af det 
organisatoriske ungdomsarbejde.
Udvalget skal endvidere danne grundlag for aktiviteter og initiativer som:
   Fremmer bestræbelserne på størst muligt integrering (ligestilling) af lærlinge og 

elever, der gennemfører deres praktik på erhvervsskolerne, i forbundsorganisa-
tionen, herunder oprettelse af ungdomsudvalg i alle afdelinger.

   Fremmer forbundets arbejde for sikring af de bedst mulige uddannelser til 
industriens unge, og varetagelse af lærlingenes og praktikelevernes interesser i 
forbedring af løn-, uddannelses- og arbejdsforhold.

   Fremmer forbundets placering i et tværfagligt ungdomsfællesskab, der inden 
for arbejderbevægelsens rammer har til formål at samle og engagere flest mu-
lige af fagbevægelsens unge omkring aktiviteter, der kan medvirke til løsning af 
fælles organisatoriske, faglige, uddannelsesmæssige og politiske problemer.



48   DANSK METAL KONGRES 2016    ORGANISATORISK BERETNING

Seniorudvalget

Seniorudvalgets arbejde er at rådgive og på anden måde bistå forbundsledelsen i 
forbindelse med de særlige aktiviteter, som forbundet på forskellig vis er engage-
ret i over for denne medlemsgruppe.
Det er Seniorudvalgets formål at medvirke til oprettelse af én seniorklub i hver 
afdeling, samt koordinere disse klubbers aktiviteter med henblik på bevarelse af 
et personligt og aktivt forhold mellem seniormedlemmerne og Dansk Metal.
I seniorudvalgene kan deltage pensionerede medlemmer samt efterlønsmodtagere.
Der etableres seniorudvalg i hver af de kendte gamle regioner.

OMSTRUKTURERINGER I FORBUNDET

Ændringer i forbundsledelsen
Efter kongressen 2012, hvor følgende forbundssekretærer blev valgt har hoved-
bestyrelsen den 25/9 2012 godkendt følgende ansvarsområder: 
Keld Bækkelund Hansen – Forhandlingssekretariatet
Per Påskesen – Uddannelses- og IKT-sekretariatet
Anders Laubjerg – Organisationssekretariatet
Steffen Hansen – Miljø- og Socialsekretariatet.

Nedlæggelse af regionerne
I forbindelse med kongressens beslutninger om nedlæggelse af  regionerne med 
virkning fra 1. oktober 2012 er regionssekretærerne Ole Borup, Jan Helbo, Hans 
Christian Schack og Erik Rasmussen blevet organisatorisk tilknyttet Forhandlings-
sekretariatet.  
 
Statistikafdelingen
Statistikafdelingen omplaceres til at ligge under Forhandlingssekretariatet med for-
bundssekretær Keld Bækkelund Hansen som ansvarlig gældende pr. 1. marts 2014.

PERSONSKIFTER I FORBUNDET

I perioden 1. juni 2012 – 15. april 2016 er følgende  personer tiltrådt/afgået

Formandssekretariatet
Forbundsformand Thorkild E. Jensen fratrådt på  kongressen 2012 – pr. 11/9 
2012, for at tiltræde som forbundsrådgiver. 
Claus Jensen valgt som ny forbundsformand på  kongressen 2012 - pr. 11/9 2012 
og overflyttes fra  næstformandsområdet. 
Konsulent Gitte C. Nielsen overflyttes fra Metalskolen  pr. 20/9 2012.
Forstander Jens Boe Andersen overflyttes fra Metalskolen pr. 1/11 2012. 
Morten Thomsen tiltrådt som konsulent pr. 2/4 2013 og fratrådt pr. 09/12 2013.
Henrik Aarestrup tiltrådt pr. 16/12 2013 som konsulent og fratrådt pr. 28/2 2015.
Konsulent Henrik Keinicke fratrådt pr. 31/12 2013.
Konsulent Rasmus Stoklund Holm-Nielsen overflyttes pr. 12/9 2012 fra næst-
formandsområdet og fratrådt pr. 27/3 2013 og tiltrådt igen som konsulent  
pr. 1/2 2014. 
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Mikkel Skydsgaard tiltrådt som økonom pr. 1/3 2014.
Mette Marie Hansen tiltrådt som konsulent fra 1/3 2015 og fratrådt pr. 31/12 2015.
Cheføkonom Allan Lyngsø Madsen fratrådt pr. 30/11 2015 for at tiltræde som 
cheføkonom i LO. 
Thomas Søby tiltrådt pr. 1/2 2016 som cheføkonom. 

Næstformandsområdet:
Næstformand Claus Jensen overflyttes til Formandssekretariatet efter kongressen 
2012, da Claus Jensen bliver valgt som forbundsformand pr. 11/9 2012.
Henrik Kjærgaard tiltrådt pr. 11/9 2012, hvor han blev valgt som  næstformand på 
kongressen i 2012.  
Konsulent Birgit Larsen overflyttes pr. 1/6 2014 fra  It-afdelingen. 
Konsulent Mogens Steen Pedersen overflyttes pr. 1/6 2014 fra It-afdelingen.
Rasmus Stoklund Holm-Nielsen overflyttes pr. 12/9 2012 til  Formandssekretariatet.
Instruktør Simon Palm overflyttes pr. 1/8 2015 fra  Metalskolen og  udnævnes til 
sekretær pr. 1/10 2015.

Kommunikationsafdelingen:
Jette Nielsen tiltrådt pr. 1/3 2013 som konsulent.
Konsulent Uffe Rosenfeldt fratrådt pr. 31/7 2013.
Hanne Lyndrup Dalum tiltrådt pr. 11/12 2013 som kommunikations konsulent.
Marie Jakobsen tiltrådt pr. 1/5 2014 som konsulent og fratrådt pr. 31/7 2014. 
Journalist Fie Louise Toxverd tiltrådt pr. 27/4 2015 og fratrådt pr. 30/6 2015.
Andreas Laurfelt Knudsen tiltrådt som journalist pr. 1/8 2015.
Konsulent Kasper Hyllested udnævnes pr. 1/ 1 2013 til pressechef og fratrådt  
pr. 30/11 2015 for at tiltræde som pressechef i Københavns Lufthavne.
Jens Dissing Munk tiltrådt som pressechef pr. 1/1 2016.

Organisationssekretariatet:
Anders Laubjerg tiltrådt pr. 11/9 2012, hvor han blev valgt som forbundssekretær 
på kongressen i 2012, og bliver udnævnt som forstander på Metalskolen Jørlunde 
pr. 1/11 2012. 
Sekretær Henrik W. Olsen udnævnes til souschef pr. 10/10 2012.
Souschef Carl Mahler fortsætter som sekretær pr. 10/10 2012.
Michael Eskamp Witek tiltrådt pr. 1/11 2012 som konsulent og fratrådt pr. 31/1 2013.
Claus Jørgen Madsen tiltrådt pr. 15/11 2012 som konsulent og fratrådt pr. 15/9 
2014 for at tiltræde en stilling som faglig sekretær i Metal Sydfyn.
Mette Skou Bossen tiltrådt som konsulent pr. 15/4 2013 og fratrådt pr. 30/4 2015.
Jonas Sig Larsen tiltrådt pr. 1/5 2013 som ungdoms konsulent og pr. 1/8 2015 
udnævnt som konsulent.
Konsulent Jesper Clausen fratrådt pr. 31/5 2014.
Jørgen Ærenlund Olsen tiltrådt som konsulent pr. 3/9 2014 og fratrådt pr. 31/12 
2015.
Gitte Lindgaard tiltrådt som konsulent pr. 15/9 2014 og  fratrådt pr. 14/3 2016.
Ungdomskonsulent Rune Albertsen fratrådt pr. 31/1 2015 for at tiltræde en stilling 
i Ulandssekretariatet.
Sekretær Henning Blok Madsen fratrådt pr. 1/6 2015 og er overgået til senior-
rådgiver. 
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Fatima Hachem tiltrådt som ungdomskonsulent pr. 17/8 2015.
Kristine Esrom Raunkjær tiltrådt som projektansat  konsulent pr. 17/8 2015.
Martin Frederiksen tiltrådt som konsulent pr. 1/2 2016.

Uddannelses- og IKT-sekretariatet:
Camilla Skree-Jacobsen tiltrådt som ungdomsagitator pr. 1/10 2012  
og overgår som ungdomskonsulent pr. 1/11 2013.
Kasper Vincent Johansen tiltrådt som ungdomsagitator pr. 1/10 2012  
og overgår som ungdomskonsulent pr. 1/11 2013.
Ungdomsagitator Lasse Trolle Rohde fratrådt pr. 31/12 12.
Ungdomsagitator Andreas Sunding fratrådt pr. 31/12 12.
Jesper Lesak-Christiansen tiltrådt pr. 18/8 2014 som ungdomskonsulent.
Ungdomskonsulent Jesper Mikkelsen fratrådt pr. 31/8 2014 for at tiltræde en 
stilling som faglig sekretær i Metal Århus. 

Arbejdsmarkedsafdelingen: 
Ingen ændringer.

Forhandlingssekretariatet:
Sekretær Peter Faber fratrådt pr. 18/9 2012 for at tiltræde som souschef i 
 CO-industri og tiltrådt igen pr. 15/4 2016 som souschef. 
Sekretær Ole Borup fratrådt pr. 28/2 13 for at gå på pension.
Sekretær Bendt Egelund fratrådt pr. 31/1 2015 for at gå på pension.
Sekretær Hans Christian Schack fratrådt pr. 31/5 2013 for at gå på pension.
Souschef Henrik Jensen fratrådt pr. 15/4 2016 for at tiltræde som souschef i 
CO-industri.

Miljø- og Socialsekretariatet:
Steffen Hansen tiltrådte pr. 11/9 2012, hvor han blev valgt som forbundssekretær 
på kongressen i 2012.
Christian Bentz tiltrådt som advokat pr. 1/6 2012. 
Forbundssekretær Kenneth Bergen fratrådt pr. 11/9 2012 og overgår som for-
bundsrådgiver.
Sekretær Jørgen Moltzen fratrådt pr. 30/4 2013 for at gå på pension.

Hoved- og Arbejdsløshedskassen:
Birthe Hundsholt tiltrådt pr. 1/6 2012 som konsulent på  Kontaktcenter Fredericia 
og fratrådt 30/11 2015.
Kontorassistent Lena Jensen udnævnes til konsulent pr. 1/11 2012.
Konsulent Helge Bast fratrådt 31/5 2013, for at på efterløn.
Henrik Seerup Varming tiltrådt som konsulent pr. 1/5 2013 på Kontaktcenter 
Fredericia.
Konsulent Penti Buhl Spangsberg tiltrådt som Kontaktcenterleder pr. 1/7 2013 og 
udnævnes til daglig leder af a-kassens driftsafdeling pr. 1/8 2014.
Martin Doré tiltrådt pr. 1/12 2013 som juridisk konsulent i a-kassen.
Kimmie Boas Thomsen tiltrådt pr. 1/1 2014 som konsulent i a-kassen og pr. 1/8 
2014 udnævnt som daglig leder af den administrative/juridiske afdeling i a-kassen.
Konsulent Camilla Sander fratrådt pr. 28/2 2014.
Kontaktcenterleder Ove Hjort fratrådt pr. 28/2 2014 for at gå på pension.  
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Karina Branth Christensen tiltrådt som konsulent pr. 1/3 2014 på  Kontaktcenter 
Aarhus, og udnævnt som drifts leder pr. 1/11 2014.  
Mariann Stubbjerg Wojciuk tiltrådt som konsulent pr. 12/5 2014 på  Kontaktcenter 
Fredericia.
Konsulent Michael Olsen overflyttes til forsendelsen pr. 1/6 2014.  
Susanne Maltby Birch tiltrådt som konsulent pr. 1/6 2014 på Kontakt center 
 Fredericia, og fratrådt pr. 29/2 2016. 
Kontaktcenterleder Hans Nielsen fratrådt pr. 30/6 14, for at gå på pension.
Konsulent John Nielsen tiltrådt som kontaktcenterleder på Kontakt center 
 Fredericia pr. 1/8 2014. 
Konsulent Tina Arendt Sørensen fratrådt pr. 31/10 2014. 
Konsulent Leif Andersen fratrådt pr. 31/10 14.
Driftsleder Ole Christensen ophører som driftsleder pr. 1/11 2014 på baggrund af 
ændrede arbejdsgange på Kontaktcenter Aarhus. Ole  fortsætter som konsulent.
Pernille Riising Pedersen tiltrådt som konsulent pr. 1/1 2015 på Kontaktcenter 
Aarhus.
Konsulent Irene Pedersen fratrådt pr. 30/4 2015.
Jan Møller Christiansen tiltrådt som konsulent pr. 1/5 2015 for at indgå i sam-
taleteam.
Jørn Rasmussen tiltrådt som konsulent pr. 1/5 2015 for at indgå i  sam taleteam.
Jens Andersen tiltrådt som konsulent pr. 1/5 2015 for at indgå i samtaleteam, og 
fratrådt pr. 31/3 2016.
Lars Bo Hansen tiltrådt som konsulent pr. 1/5 2015 for at indgå i  samtaleteam. 
Per Christiansen tiltrådt som konsulent pr. 1/5 2015 for at indgå i  sam taleteam.
Tinne Schou Otkjær tiltrådt som konsulent pr. 1/5 2015 for at indgå i samtaleteam.
Konsulent Cecilie Madsen overflyttes fra It-afdelingen pr. 4/5 2015.
Konsulent Leif Jensen fratrådt pr. 30/6 2015.

Statistikafdelingen:
Statistikafdelingen er pr. 1/3 2014 nedlagt og hører under Forhandlingssekretariatet.
Sekretær Kai Bloch fratrådt pr. 7/3 2014 for at gå på pension.

Intern service / Ejendom:
René Jelstad tiltrådt som konsulent pr. 15/10 2012.
Leder Allan Parnes fratrådt pr. 31/10 2012 for at gå på pension.
Konsulent Henrik Strassmann udnævnes til leder af  Forsendelsen pr. 1/11 2012.
Konsulent Michael Olsen overflyttes fra a-kassen til  Forsendelsen pr. 1/6 2014.
Brian Johansen tiltrådt som konsulent pr. 1/7 2014. 
Torben Henriksen tiltrådt som konsulent i Forsendelsen pr. 1/4 2016.

It-afdelingen:
Kontorassistent Cecilie Madsen udnævnes til konsulent pr. 1/12 2013 og overflyt-
tes pr. 4/5 2015 til a-kassen som koordinator for samtaleteamet.
Birgit Larsen tiltrådt som konsulent pr. 1/3 2014 og overflyttes pr. 1/6 2014 til 
næstformandsområdet.
Konsulent Mogens Steen Pedersen overflyttes pr. 1/6 2014 til næstformands-
området.
Christian Plank Jensen tiltrådt som konsulent pr. 1/9 2014.
It-chef Henrik Oppenhejm fratrådt pr. 31/12 2014. 
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Konsulent Jane Ø. Christoffersen overflyttes til økonomi afdelingen pr. 1/11 2015.
Annette Nielsen tiltrådt som teamleder pr. 1/11 2015.
Konsulent Flemming Schulze fratrådt pr. 30/11 2015.
Heidi Jørgensen tiltrådt som konsulent pr. 1/12 2015.
Henrik Nielsen tiltrådt som konsulent pr. 1/12 2015.
Flemming Runing tiltrådt som konsulent pr. 1/1 2016.
Joan Kindberg tiltrådt som konsulent pr. 1/1 2016.
Liselotte Vitacius Buhl tiltrådt som konsulent pr. 1/1 2016.
Konsulent Trine Elhede overflyttes pr. 1/1 2016 fra økonomiafdelingen. 
Søren Mathiasen tiltrådt som konsulent pr. 18/1 2016.
Søren Hou Præst tiltrådt som it-chef pr. 1/3 2016.

Metalskolen:
Konsulent Gitte C. Nielsen overflyttes til Formands sekretariatet pr. 20/9 2012. 
Forstander Jens Boe Andersen stopper som forstander pr. 1/11 2012  
og overflyttes til Formandssekretariatet.
Forbundssekretær Anders Laubjerg fra Organisationssekretariatet bliver udnævnt 
til forstander på Metalskolen Jørlunde pr. 1/11 2012.     
René Hansen tiltrådt som konferencedirektør pr. 1/2 2013 og fratrådt pr. 31/5 2015.
Sekretær Ulrik Rasmussen tiltrådt som underviser pr. 1/8 2013. Ulrik er fortsat 
tilknyttet Miljø- og Socialsekretariatet.
Instruktør Tonny Hulvej Jensen fratrådt pr. 31/10 2013.
Sekretær John Jeppesen tiltrådt som underviser pr. 1/5 2015. John er fortsat 
tilknyttet Organisationssekretariatet.
Instruktør Simon Palm overflyttes pr. 1/8 2015 til næstformandsområdet.
Konsulent Berit Larsen tiltrådt som HR-konsulent pr. 1/8 2015. Berit er fortsat 
tilknyttet hovedkassereren. 

Økonomiafdelingen:
Gitte Bruun tiltrådt som konsulent pr. 1/12 2012.
Regnskabskonsulent Lise Holm Brylle udnævnt til souschef pr. 1/6 2013 og  
pr. 1/10 2014 udnævnt til ny regnskabschef.
Regnskabschef Kurt Johansen fratrådt pr. 31/1 2015 for at gå på pension.
Trine Elhede tiltrådt som konsulent pr. 1/5 2014 og  overflyttes til  It-afdelingen  
pr. 1/1 2016.
Konsulent Jane Ø. Christoffersen overflyttes pr. 1/11 2015 fra It-afdelingen. 

ORGANISATORISKE ÆNDRINGER

Efter indstilling fra Lov- og Organisationsudvalget har hovedbestyrelsen, jf. 
 forbundslovens § 19 stk. 3, godkendt følgende afdelingssammenlægninger:

Følgende afdelinger blev sammenlagt med virkning fra den  
1. januar 2013:
Metal Haderslev og Metal Sønderjylland sammenlagt til en ny afdeling:  
Metal Sønderjylland.
Metal Kalundborg og Metal Midtsjælland sammenlagt til en ny afdeling:  
Metal Midt-Vestsjælland.
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Metal Kolding-Vejen og Metal Vojens sammenlagt til en ny afdeling: Metal 
 Kolding-Vejen Vojens.
Metal Varde og Metal Vest sammenlagt til en ny afdeling: Metal Vest.

Følgende afdelinger blev sammenlagt med virkning fra den 1. januar 2014:
Metal Lolland Falster og Metal Sydøstsjælland sammenlagt til en ny afdeling: 
Metal Sydøst.
Metal Odense og Metal Tele Fyn sammenlagt til en ny afdeling: Metal Odense.
Metal Grindsted og Metal Vejle sammenlagt til en ny afdeling: Metal Vejle- 
Grindsted.

Følgende afdelinger blev sammenlagt med virkning fra den  
1. januar 2015:
Metal Grenå, Randers og Århus sammenlagt til en ny afdeling: Metal Østjylland.

Følgende afdelinger blev sammenlagt med virkning fra den 1. april 2016:
Metal Sæbys medlemmer overflyttes til Metal Vendsyssel. Metal Sæby afvikles.

Til de nærmere enkeltheder i sammenlægningerne kan der henvises til næst-
formand Henrik Kjærgaards rapport i den skriftlige beretning.

NYE AFDELINGSFORMÆND OG  AFDELINGSKASSERERE

Afdelingsformænd:
 Tiltrådt  Fratrådt
2012 11/9 Jørgen Stensgaard Madsen
  Sydøstsjælland  31/12 2013
 11/9 Martin Sørensen 
  Lillebælt 
    
2013 16/1 Freddy Nymark Knecht  
  Sydfyn 
    
2014 23/5 Jacob Birch Laursen
  Roskilde  30/6 2015
 16/7 Jørgen Stensgaard Madsen
  Sydøst 
    
2015 1/7 Jesper Christensen
  Roskilde 

Afdelingskasserere:
 Tiltrådt  Fratrådt
2012 1/6 Lars Sønderborg Jensen 
  Tele Vest 
 11/9 Niels Thode Rasmussen 
  Lillebælt 
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2013 1/1 Karsten Sørensen 
  Midt-Vestsjælland  13/6 2014
 17/4 Peter Basse Jensen 
  Nordvest Sjælland 
 22/4 Frederik Rhode Hansen 
  Sydfyn  23/6 2014
 1/7 Jens Henrik Askjær  
  Midt-Vestsjælland 
 24/11 Villy Erhardt Andersen
  Sæby 

2014 1/1 John Larsen
  Sydøst 
 1/1 Nis Hørlyck Schmidt
  Sønderjylland 
 27/9 Lilian Vibeke Jensen
  Sydfyn 
 30/10 Hanne Trebbien 
  Tele Øst 

2015 23/3 Tommy Nielsen Ahrensberg
  Thy-Mors 
 28/4 Jørn Larsen
  Aalborg 
    
2016 22/2 Allan Christiansen
  Sønderborg 
 25/2 Jørn Larsen
  Aalborg 

UDBETALINGER FRA 1959YDELSER (TIDLIGERE FONDEN AF 
1959) FOR PERIODEN JANUAR 2012 TIL DECEMBER 2015.

Fhv. formand Søren W. Hansen, Lyngby. Fhv. formand Aage Madsen,  
Aarhus. Fhv. kasserer Steen Kristensen, Tele afd. 11. Fhv. formand Leif Christensen, 
Sønderjylland. Fhv. formand Jørgen Christoffersen,  Lillebælt. Fhv. kasserer Niels 
Thastrup, Lillebælt. Fhv. formand Egon Nielsen, Assens. Fhv. formand Henrik 
Starskov, Nordvestsjælland. Kasserer Christian Petersen, Tønder. Fhv. formand 
Børge Gotfredsen, Sydfyn. Fhv. kasserer Poul Erik Olesen, Varde. Fhv. kasserer  
Kaj Møller Jensen, Skjern-Ringkøbing.  
Fhv. kasserer Kurt Reenberg, Sydfyn. Fhv. formand Aksel Hansen, Kolding-Vejen- 
Vojens.  Fhv. kasserer Harald  Øgendahl, Lemvig-Struer. Fhv. formand Frederik 
Christiansen, Sydøst. Fhv. formand/kasserer Egon Miechels, Ærø. Fhv. kasserer 
Flemming Klarskov Rasmussen, Lyngby.  Fhv. formand Kars Høst, Tele Vest. 
Fhv. Fhv. kasserer Henrik Frost Jensen, Hjørring. Fhv. formand Henning Elbæk, 
 Grindsted. Fhv. kasserer Jørgen Hansen, Randers. Fhv. kasserer Søren P.G. Møller, 
Viborg. Fhv. formand Henning Jensen, Nyborg. Fhv. kasserer Tage Beier, Thy-
Mors. Fhv. formand Willy Reinholt Engel, Nakskov. Fhv. formand Hugo Krabbe 
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Nielsen, Hillerød. Fhv. formand/kasserer Tom R. Thomsen, Faxe. Fhv. kasserer 
Jim Nielsen, Holeby. Fhv. formand/kasserer Kaj Flemming Pedersen, Bjerringbro. 
Fhv. kasserer Poul Verner Nielsen, Sønderjylland. Fhv. kasserer Anders C. Jensen, 
Thy-Mors.

REGLER FOR 1959YDELSER

Fastlønnede afdelingsformænd og -kasserere:
   Der kræves 10 års anciennitet som valgt afdelingsformand eller afdelingskasse-

rer for at komme i betragtning samt uafbrudt medlemskab af forbundet.
   Der vil tidligst kunne udbetales fra 1959-ydelser (supplement til folke- eller før-

tidspension) til en ansøger, når man er overgået til folke- eller førtidspension 
og definitivt har tilkendegivet, at man ophører med sit tillidshverv som formand 
eller kasserer inden for Dansk Metalarbejderforbund.

   Formænd og kasserere i afdelingerne valgt efter 1. januar 2005 indgår ikke i 
ordningen.

   Formænd og kasserere valgt før den 1. januar 2005, der på grund af en afde-
lingsfusion mellem to eller flere afdelinger ikke fortsætter som valgt formand 
eller kasserer, men fortsætter sit virke som ansat eller valgt faglig medarbej-
der i den nye fusionerede afdeling, optjener fortsat anciennitet i forhold til 
1959-ydelser.

   Udbetalingens størrelse afhænger af ansøgerens anciennitet som afdelingstil-
lidsmand og ydes i henhold til nedenstående skala.

   Udbetalinger fra 1959-ydelser har ingen indflydelse på vedkommendes ret til at 
søge forbundets legathjælp.

   Afdelingsformænd/-kasserere, der bliver ansat i forbundet er ikke berettiget til 
udbetaling fra 1959-ydelser, de får udbetalt pension i følge deres ansættelses-
forhold.

SKALA II
FASTLØNNEDE TILLIDSMÆND

Anciennitet
Årlig udbetaling til afgåede  
afdelingsformænd og  
kasserere.

10 - 12 år 8.750 kr.

12 - 14 år 10.500 kr.

14 - 16 år 12.250 kr.

16 - 18 år 14.000 kr.

18 - 20 år 15.750 kr.

20 - 22 år 17.500 kr.

22 - 24 år 19.250 kr.

24 - 26 år 21.000 kr.

26 - 28 år 22.750 kr.

28 - 30 år 24.500 kr.

30 år maksimum 26.250 kr.
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Samtlige ansøgninger om udbetaling skal indsendes gennem den lokale afdeling.
Under hensyn til særlige individuelle forhold, såsom overgang fra honorarlønnet 
til fastlønnet tillidsmand og lignende, gælder, at ovennævnte regler og skalaer 
bliver retningsgivende, men at det er hovedbestyrelsen, der tager stilling til de 
indkomne ansøgninger.
På Dansk Metals hovedbestyrelsesmøde den 26.-27. november 1996 vedtoges 
det enstemmigt, at ovennævnte udbetalingssatser er gældende fra 1. januar 1997.
På Dansk Metals hovedbestyrelsesmøde den 7. december 2004 vedtoges en-
stemmigt punkterne 3 og 4 gældende fra 1. januar 2005.

Honorarlønnede afdelingsformænd og -kasserere:
   Der kræves 10 års anciennitet som valgt afdelingsformand eller -kasserer for at 

komme i betragtning samt uafbrudt medlemskab af forbundet.
   Der vil tidligst kunne udbetales engangsbeløb (se pkt. 4) til en ansøger, når han 

er overgået til folke-, førtids- eller selvpension og definitivt har tilkendegivet, 
at han ophører med sit tillidshverv som formand eller kasserer inden for Dansk 
Metalarbejderforbund.

    Formænd og kasserere i afdelingerne valgt efter 1. januar 2005 indgår ikke i 
ordningen.

    Formænd og kasserere valgt før den 1. januar 2005, der på grund af en afde-
lingsfusion mellem to eller flere afdelinger ikke fortsætter som valgt formand 
eller kasserer, men fortsætter sit virke som ansat eller valgt faglig medarbej-
der i den nye fusionerede afdeling, optjener fortsat anciennitet i forhold til 
1959-ydelser.

   Afdelingsformænd/-kasserere, der bliver ansat i forbundet er ikke berettiget til 
udbetaling fra 1959-ydelser, de får udbetalt pension i følge deres ansættelses-
forhold.

SKALA I
HONORARLØNNEDE TILLIDSMÆND.

Anciennitet Kr. pr. påbegyndt tjenesteår

10 - 12 år 875 kr.

12 - 14 år 962 kr.

14 - 16 år 1.050 kr.

16 - 18 år 1.137 kr.

18 - 20 år 1.225 kr.

20 - 22 år 1.312 kr.

22 - 24 år 1.487 kr.

24 - 26 år 1.650 kr.

26 - 28 år 1.837 kr.

28 - 30 år 2.012 kr.

30 år maksimum 2.187 kr.
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   Engangsbeløbets størrelse afhænger af ansøgerens anciennitet som afdelings-
tillidsmand og ydes i henhold til nedenstående skala:

   Ovennævnte engangsbeløb kan eventuelt udbetales over en  årrække, dog ikke 
over 5 år. Ved dødsfald tilfalder eventuelle restbeløb fra 1959-ydelser, såfremt 
der ikke findes direkte arvinger (enke).

   Under hensyn til de københavnske afdelingskassereres funktioner i forhold til 
afdelingskassererne i provinsen er de københavnske  afdelingskasserere kun 
berettiget til halvdelen af de i skalaen nævnte beløb.

FRITIDSULYKKESFORSIKRING

Den gennemsnitlige medlemstilslutning til forbundets fritidsulykkes forsikring var i 
foregående kongresperiode på 94,1 pct.
I 2012 var 85.740 medlemmer dækket af ordningen. I 2013 var tallet 82.380, 
mens tallet i 2014 var 79.400 medlemmer. I 2015 var medlemstallet faldet til 
76.050 omfattede medlemmer.
Prisen har siden kongressen i 2012 og frem til 31. december 2015 været 41,50 kr. 
pr. måned pr. medlem.
Den totale præmie har i kongresperioden 2012-2015 været 156,7 mio. kr., mens 
det samlede træk på ordningen har været 117,4 mio. kr., hvilket giver en samlet 
udbetaling på ca. 75 pct.
Ordningen har dermed genereret et overskud, der medfører, at præmien fra  
1. januar 2016 er nedsat til 38,00 kr. pr. medlem pr. måned.

GRUPPELIVSFORSIKRINGSSUM

FORSIKRINGSSUMMERNE I METALS GRUPPELIVSFORSIKRING  
UDGØR PR. 1. JANUAR 2016:

Alder  
ved død

Hoved-
sum kr.

Børnesum pr. barn i alderen

0-16 17 18 19 20

54 73.345 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752

55 67.232 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752

56 61.119 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752

57 55.008 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752

58 48.895 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752

59 42.783 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752

60 36.670 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752

61 30.558 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752

62-66 24.445 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752

67 6.113 0 0 0 0 0
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Som børn regnes også stedbørn og adoptivbørn. Stedbørn dog kun, hvis de er 
optaget i husstanden – dvs. at de er registreret i folkeregistret på medlemmets 
adresse. I samlivsforhold med over to års varighed sidestilles samleverens børn 
med stedbørn. Dette gælder dog kun, såfremt samleverens børn har samme 
adresse som medlemmet.

FORBUNDSDAGPENGE (FODA)

Lærlinge optages i a-kassen i forbindelse med uddannelsens afslutning. Dagpen-
geretten indtræder en måned efter uddannelsens afslutning. Forbundet betaler 
denne måned eller en del af denne måned til de ledige svende efter samme ret-
ningslinjer, som hvis de havde været berettiget til dagpenge. Retten til forbunds-
dagpenge er endvidere afhængig af hvor lang tid, de har været organiseret som 
lærlinge.
FODA dagpenge udgør 82 pct. af maksimal dagpengesats. Pr. 1. januar 2016 
udgør satsen 686 kr.
FODA ordningen finansieres udelukkende af det faglige kontingent.
Dansk Metal tilbyder gratis a-kasse til unge under 30 år, der er i gang med en 
erhvervsuddannelse, der giver ret til medlemskab af a-kassen som nyuddannet. 
Dette giver mulighed for dagpenge fra første ledighedsdag efter endt uddannelse.
Indførelse af den gratis a-kasse i 2010 har betydet, at FODA udbetalingerne 
fortsat er dalende.
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Oversigt over antallet af udbetalinger 2012 – 2015
FODA udbetales som skattepligtig indtægt. Tabellen viser den samlede udgift for 
forbundet. 

DØDSFALD

I kongresperioden er en række forhenværende tillidsrepræsentanter afgået ved 
døden.
Personligheder, som gennem et langt liv har sat deres præg på Metal og i den 
øvrige fagbevægelse. Gennem deres indsats er der blevet skabt mange resultater 
til gavn for medlemmerne. 

Jørn Vagn Jensen
Forhenværende afdelingsformand og FU-medlem Jørn Vagn Jensen, Metal Syd-
fyn, afgik ved døden den 6. november 2012 efter kort tids sygdom.
Han havde næsten 20 års ansættelse som maskinarbejder ved Zeuthen & 
Aagaard, inden han i 1992 blev ansat som næstformand i daværende Metal 
Svendborg (nu Metal Sydfyn) i a-kassen. Jørn blev valgt som formand i 1996.
Jørn var formand for Metal Sydfyn fra 1996 til sin død.

År KVARTAL SUM AF UGER SUM AF BELØB

2012 1. kvt. 291 923.774

2. kvt. 216 685.234

3. kvt. 408 1.305.125

4. kvt. 161 520.030

2012 Total 1.077 3.434.162

2013 1. kvt. 261 851.732

2. kvt. 297 956.928

3. kvt. 173 540.478

4. kvt. 241 781.723

2013 Total 615 3.130.861

2014 1. kvt. 219 726.275

2. kvt. 137 449.167

3. kvt. 129 427.258

4. kvt. 131 434.886

2014 Total 358 2.037.586

2015 1. kvt. 140 468.130

2. kvt. 90 294.138

3. kvt. 58 196.620

4. kvt. 69 233.910

2015 Total 971 1.192.798

Hovedstol 3.021 9.795.407
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I 1998 blev han valgt til Dansk Metals hovedbestyrelse, og i 2009 afløste han 
Tonny Find Jensen i Dansk Metals forretningsudvalg.
Jørn har derudover været et aktivt medlem af Svendborg Byråd, hvor han var 
valgt for Socialdemokratiet og formand for havnebestyrelsen, og han var fore-
gangsmand i udviklingen af Svendborg Havn. 

Poul Pless
Forhenværende forstander Poul Pless afgik ved døden den 1. december 2012.
Poul var uddannet elektromekaniker og var i 15 år ansat i firmaet Thomas Schmidt, 
hvor han var tillidsrepræsentant, og senere blev han fællestillidsrepræsentant.
I 1975 kom han til afdelingskontoret i Metal Københavns afd. 2 (klejnsmedene) og 
fire år senere blev han formand. Han kom samme år i hovedbestyrelsen og i 1981 
i forretningsudvalget.
27. juli 1984 blev han næstformand for Metal København, og i perioden 1985 – 
1988 var han formand for Metal Københavns 30.000 medlemmer. 
1. september 1988 blev Poul forstander for Metalskolerne i Jørlunde, Holstebro 
og Middelfart. Her var han, indtil han fratrådte som 60-årig for at gå på efterløn.
I sine unge dage var han dansk juniormester i brydning i flere vægtklasser, og han 
har haft flere tillidshverv herunder formandsposten for Københavns Tekniske Skole.

Peter Rasmussen
Forhenværende journalist Peter Rasmussen (piet), Herning, afgik ved døden i maj 
2013 i en alder af 67 år. 
Peter Rasmussen blev en af sin generations største sportsjournalister, der mestrede 
hele det journalistiske repertoire med den skarpe nyhed, baggrundsanalysen og 
interviewet. Hans pseudonym piet var i en årrække identisk med kvalitetsjournalistik, 
og i 1977 blev han kåret som Årets Sportsjournalist. Han blev uddannet under den 
gamle mesterlære på det socialdemokratiske Folkebladet i Hobro og Randers, før 
han kom til Aktuelt i København, hvor han i 20 år frem til 1987 dominerede sports-
siderne og med flid og engagement skrev om næsten alle discipliner: fodbold, 
cykling, speedway, håndbold og boksning. Hans kontaktskabende evner og gode 
humør banede vejen til mange solonyheder, hvilket B.T. fik øje på. 
Han virkede på formiddagsbladet i tre år, men forlod i 1990 sportens verden og 
blev den 1. april 1990 ansat på fagbladet Metal. Her dyrkede han fagligt stof og 
skrev indgående om virksomheder over hele landet, indtil han gik på pension for 
at dyrke udlandsrejser og Hernings historie.
Piet var kendt som en dygtig journalist og en god og festlig kollega. 

John Hansen
Forhenværende konsulent John Hansen fra Metalskolen Holstebro afgik ved 
døden den 16. maj 2013.
John var ansat som konsulent på Metalskolen Holstebro, hvor han havde en 
masse praktiske ad hoc-opgaver i en allround-funktion, og havde blandt andet 
ansvaret for undervisningsmaterialer, lokalerne og andre praktiske ting.
John var altid tjenstvillig og imødekommende.

Heinrich Metasch
Forhenværende afdelingsformand Heinrich Metasch afgik ved døden den  
14. maj 2014.
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Heinrich var tidligere afdelingsformand for Metal København – afdeling 18 – og 
var medlem af forretningsudvalget i perioden 1979-1988.
Heinrich var kendt for at være meget uddannelsesorienteret, for sine store tale-
gaver og for at være en dreven debattør. 

Georg Poulsen
Forhenværende forbundsformand for Dansk Metal, Georg Poulsen, afgik ved 
døden den 23. juli 2014. Hans betydning for Dansk Metal og fag bevægelsen var 
afgørende, og til det sidste var han aktiv og engageret.

Hans faglige karriere tog sin begyndelse i 1950’erne på Helsingør Værft, hvor han 
blev udlært maskinarbejder i 1949, og hvor han arbejdede i mange år. 

På værftet viste Georg sit unikke talent for det faglige arbejde og blev allerede i 
1958 valgt som tillidsrepræsentant. 

I 1963 blev han valgt som formand for den lokale Metalafdeling i Helsingør, og 
blot få år efter – i 1969 – blev han valgt ind i forbundets hovedbestyrelse. I 1973 
blev han ansat i forbundet med ansvar for skibsværfterne, og i 1974 blev han 
valgt til forbundssekretær og leder af Forhandlings sekretariatet.
Da Paulus Andersen trak sig som forbundsformand i 1978, blev Georg Poulsen 
valgt som forbundsformand – en post han varetog frem til 1991.

Som forbundsformand satte Georg Poulsen mange solide aftryk både på Dansk 
Metal og dansk fagbevægelse generelt. Han stod i spidsen for de afgørende 
overenskomstforhandlinger på industriens område op gennem 1980’erne og 
sikrede i den forbindelse blandt andet 37-timers arbejdsuge.

Det største aftryk for eftertiden var dog det banebrydende forlig om arbejdsmar-
kedspensioner for lønmodtagere i den private sektor. For at undgå at forringe 
Danmarks konkurrenceevne yderligere og samtidig styrke den private opsparing 
indgik fagbevægelsen, regeringen og arbejdsgiverne en trepartsaftale, der efter-
følgende, gennem adskillige overenskomster, har sikret danske lønmodtagere et 
af de mest solide og robuste pensionssystemer i verden.

Georg Poulsen var kendt som en systematisk mand, der hårdt bekæmpede tan-
ken om konflikter uden formål. Han så det som sin opgave at skabe resultater og 
hente forbedringer hjem til medlemmerne – uanset om det handlede om over-
enskomster eller politiske aftaler. ”Jeg er ikke maskinstormer - jeg vil være med, 
hvor der skabes resultater”, har han sagt. Og netop denne indstilling prægede 
hele Georg Poulsens liv.

Det var da også netop med henvisning til de manglende resultater, at Georg 
Poulsen brød med Socialistisk Folkeparti – som han havde repræsenteret i 
 Helsingør Byråd fra 1966-70 – og meldte sig ind i Socialdemokratiet i begyndel-
sen af 1970’erne.

Som Metalformand fik han plads i partiets ledelse og havde gennem alle årene et 
tæt samarbejde med centrale politiske aktører i Danmark.
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Georg Poulsen var en fremragende taler med en betydelig viden bag sig, og han 
markerede sig stærkt i offentligheden som forbundsformand – også i tiden efter 
sin formands periode.
I 1990’erne var han en kendt stemme i Danmarks Radios populære program 
“Spørg bare”, og adskillige bestyrelser og virksomheder trak på hans store viden 
og indsigt. Han var således bestyrelsesformand for Dansk Erhvervsinvestering 
1991-2000 og for BankInvest 1993-2003, næstformand for A/S Storebæltsforbin-
delsen 1987-98 og bestyrelsesmedlem for ISS A/S, Aalborg Industries A/S,  
Sund & Bælt samt Kelsen Bisca A/S.
Georg Poulsens store engagement fortsatte til det sidste. Han holdt foredrag 
både i foreninger og faglige klubber over hele landet, havde et stort lokalt en-
gagement i sin hjemby Helsingør, og når forbundet kaldte, stod han altid klar. 
Georgs unikke evne til at bruge anekdoter og fortællinger fra sit eget liv i fagbe-
vægelsen til at sætte nutiden i perspektiv gjorde ham til en afholdt og respekteret 
foredragsholder helt til det sidste.
Georg Poulsen var en kæmpe i Dansk Metal og dansk  fagbevægelse. 

Jørgen Andersen
Forhenværende hovedkasserer Jørgen Andersen afgik ved døden den 22. april 2015. 
Jørgen Andersen blev konstitueret som Dansk Metals hovedkasserer i begyndel-
sen af 1989, og han blev valgt på kongressen i 1991. Han var hovedkasserer indtil 
pensioneringen i 2002.
Jørgen Andersen blev oprindelig udlært som klejnsmed. Tre år efter udlære kom 
han til Odense Stålskibsværft og i 1965 til Lindøværftet, hvor han arbejdede som 
skibsbygger i dokken. Her var Jørgen Andersen næstformand og klubkasserer for 
skibsbyggerne i dokken på Lindø, men i midten af 1970’erne blev han kasserer 
for Dansk Metals største afdeling, Metal Odense og samtidig medlem af a-kas-
sens hovedbestyrelse.
Jørgen var et stort aktiv for sine kollegaer og for Dansk Metal.
Jørgen Andersen var desuden i mange år medlem af Arbejds mar keds nævnet for 
Fyns Amt, og også andre nævn og udvalg nød godt af hans medlemskab.
Jørgen var et folkeligt menneske. Han gik i folk med træsko på, han udstrålede 
ro, og var en mand af få men nøje udvalgte ord. 
Man skulle dog ikke tage fejl af Jørgens rolige og lidt  fåmælte gemyt.
Han havde sine holdninger til tingene, og fik også stor indflydelse på beskæftigel-
sespolitikken. Især efter Poul Nyrup Rasmussen overtog regeringsmagten i 1993.
Jørgen kæmpede altid for dem, der af en eller anden grund ikke kunne finde en 
plads på arbejdsmarkedet. 
Han kæmpede for, at de skulle behandles retfærdigt.
Han kæmpede for, at de skulle finde en vej til at komme i arbejde.
Og han kæmpede for, at de også skulle få mulighederne for at skabe sig et godt liv.

Carl Mathiesen
Forhenværende afdelingsformand Carl Mathiesen afgik ved døden den  
11. oktober 2015. 
Carl Mathiesen kom fra Metal København (daværende afdeling 10), hvor han var 
afdelingsformand, og han blev senere ansat i Uddannelses sekretariatet.
Carl havde stor interesse og viden inden for uddannelse.
Efter hans pension blev han valgt til forbundets seniorudvalg for Metal  
Hovedstaden, hvor han var meget aktiv til det sidste med seniorarbejdet.
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Jørgen Erik Weber
Forhenværende instruktør på Metalskolen Jørgen Erik Weber afgik ved døden 
den 23. oktober 2015.   
Jørgen Erik var foregangsmand på Metalskolen inden for undervisning omkring 
it. Jørgen instruerede i it, hvor han blandt andet underviste på cad/cam-kurserne.
Han kom fra Viborg Tekniske Skole. Jørgen var ansat i perioden 1. juni 1991 og 
fratrådte 31. juli 2000 for at gå på pension.

UDTALELSER FRA FORBUNDET

Dansk Metals Hovedbestyrelse anbefaler et ja til overenskomstforliget
Dansk Metals Hovedbestyrelse har på et møde mandag besluttet at anbefale et ja 
til overenskomstforliget, når det kommer til urafstemning blandt medlemmerne.
Det nye 3-årige forlig sikrer bedre vilkår over en bred kam, og aftalen rummer 
både forbedringer af eksisterende rettigheder og nye muligheder, der skaber 
tryghed og gennemsigtighed.
Hovedbestyrelsen anbefaler på den baggrund medlemmerne af Dansk Metal at 
stemme ja ved den kommende urafstemning. Forbedringerne er:

Fordobling af indbetaling på Fritvalgs Lønkontoen
Med forliget fordobles virksomhedens indbetaling på medarbejdernes Fritvalgs 
Lønkonto fra 1% til 2% i løbet af overenskomstperioden. Det er en markant for-
bedring, der giver den enkelte flere penge til fridage,  pension, seniorordning eller 
kontant udbetaling.

Bedre vilkår for barselsorlov
Mulighederne for at holde barselsorlov forbedres. Hver af forældrene får en 
ekstra uges barsel med betaling. Betalingen stiger til 145 kroner pr. time, og det 
forhøjede pensionsbidrag under barsel stiger.

Hurtig hjælp ved opsigelse
Ansatte, der bliver sagt op, får ret til 2 timers vejledning i  fagforeningen med  
fuld løn.

Ekstra uddannelse til opsagte
Ansatte, der bliver opsagt, får 1 uges ekstra uddannelse i opsigelsesperioden 
gennem Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF). Den samlede uddannelse 
i opsigelsesperioden kan dermed komme op på 5 uger.

Fuld gennemsigtighed på vikarområdet
På vikarområdet får tillidsrepræsentanterne nye muligheder for at kontrollere, at 
vikarerne kommer ind på ordentlige vilkår i overensstemmelse med overenskom-
sten. Dermed bliver der sikret fuld gennemsigtighed på vikarområdet.

Bedre forhold for lærlinge
På lærlingeområdet sker der en række forbedringer. Der bliver eksempelvis 
mulighed for ekstrauddannelse i fritiden via IKUF, og ophold på skolehjem bliver 
betalt.
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Forhøjelser af mindstebetalingen, tillæg og satser
Mindstebetalingssatsen, der i dag udgør 108,70 kr., forhøjes pr. 1. marts 2014 
med 1,50 kr., pr. 1. marts 2015 med 1,65 kr. og pr. 1. marts 2016 med 1,80 kr. 
Gene tillæg reguleres med 1,5 pct. pr. 1. marts 2014, med 1,6 pct. pr. 1. marts 
2015 og med 1,7 pct. pr. 1. marts 2016. Lærlinge- og elevsatser reguleres pr.  
1. marts 2014 med 1,9 pct. og pr. 1. marts i hvert overenskomstår.

En god aftale
Hovedbestyrelsen finder, at forliget rummer flere forbedringer og nye mulig-
heder. I det lys er overenskomstperioden på 3 år fornuftig.
Samtidig vurderer hovedbestyrelsen, at resultatet giver plads til de kommende 
 lokale lønforhandlinger, hvor der er mulighed for at forhandle yderligere forbed-
ringer hjem direkte på lønnen. Derfor anbefaler hovedbestyrelsen alle medlem-
mer at stemme ja til forliget, når det bliver sendt til urafstemning.

MEDLEMMER OG PARTISTØTTE

Hvert år indrykker forbundet en talon i det første nummer af Metal Magasinet, 
som medlemmer, der ønsker sig fritaget for at bidrage til politiske partier, kan 
udfylde og sende til Revisionsinstituttet. Revisionsinstituttet administrerer ordnin-
gen og meddeler forbundet, hvor mange medlemmer der har taget forbehold. I 
kongresperioden er antallet opgjort således:

Tallene for alle år er akkumulerede og viser dermed, hvor mange der i alt har ta-
get forbehold. Det bidrag, som dette antal medlemmer repræsenterer, anvendes 
af hovedbestyrelsen til støtte for humanitære og kulturelle formål.

URAFSTEMNING I FORBINDELSE MED  OVERENSKOMSTER

I kongresperioden har der været afholdt 3 urafstemninger: to på det offentlige 
område og én på industriens område.

2013 – det offentlige område
Begge offentlige overenskomstområder (det kommunale og det regionale) blev 
vedtaget med stort flertal og med en stemmeprocent, der var et par procent-
point højere end forrige gang. På statens område blev overenskomsten ophøjet 
til lov.

2012 7.346

2013 7.094

2014 6.845

OMRÅDE JA I PCT. NEJ I PCT. STEMMEPROCENT

KTO 84,86 15,14 38,13

Regionalt 80,65 19,35 48,51
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2014 – Industriens område
Overenskomsten blev vedtaget med 90,4 pct. ja-stemmer ud af 34.169 afgiv-
ne stemmer og med en stemmeprocent, der var 16,1 procentpoint større end 
forrige gang.

2015 – Det offentlige område
Overenskomsten blev vedtaget med stort flertal inden for fire overenskomst-
områder omfattende 1.970 medlemmer i kommunerne, 703 i regionerne, 2.298 
i staten og 757 hos DSB. Stemmeprocenten blev i gennemsnit på sammenligne-
lige grupper hævet med 20 procentpoint.

 

DE FAGLIGE ERHVERVSUDDANNELSER

Der er i kongresperioden 2012-2015 godkendt faglige anerkendelser, der fordeler 
sig på følgende måde:

Statistik vedrørende personer, der har fået udstedt supplerende uddannelsesbevis 
siden sidste kongres

OMRÅDE JA I PCT. NEJ I PCT. STEMMEPROCENT

Kommunalt 57,7 7,6 43,7

Regionalt 90,9 9,1 68,4

Stat 79,6 20,4 58,2

DSB-Vedligehold 74,8 25,2 65,1

OMRÅDE JA I PCT. NEJ I PCT. STEMMEPROCENT

Industriens OK 90,6 9,4 43,7

ÅR DANSK METAL DI ARBEJDSGIVERNE I ALT

2012 100 6 0 106

2013 73 6 3 82

2014 78 1 2 81

2015 83 3 1 87

ÅR
AUTO
MATIK 

TEKNIKER

DATA
TEK 

NIKER

ITSUP
PORTER

KØLE
TEK 

NIKER

SMED 
(RUST

FAST)
I ALT

2012 21 9 0 0 0 30

2013 20 2 1 0 0 23

2014 14 0 0 1 0 15

2015 15 0 0 0 0 15
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EKSTERNE TIL OG FRAFLYTNINGER I  PERIODEN 2012, 2013, 
2014 OG 2015 

EKSTERNE TIL OG FRAFLYTNINGER I PERIODEN 01/01 2012 TIL 31/12 2012

Tilflyt-
ninger

Fraflyt-
ninger

Plus/minus  
modregnet

Akademikernes Arbejdsløshedskasse       0 1 -1

A-kassen For Journalistik, Kommunika-
tion og Sprog 3 4 -1

ASE 112 467 -355

Blik- og Rørarbejdernes A-kasse 0 2 -2

Business Danmark A-kasse 7 25 -18

Byggefagenes Arbejdsløshedskasse 39 39 0

Børne- og Ungdomspædagogernes 
Landsdækkende A-kasse 2 6 -4

C3, A-kasse for Ledelse og Økonomi 0 4 -4

Dana A-kasse For Selvstændige 32 81 -49

Danmarks Læreres Fælles A-kasse 2 4 -2

Det Faglige Hus A-kasse 188 887 -699

Danske Sundhedsorganisationers 
A-kasse 0 2 -2

El-Fagets A-kasse 17 25 -8

Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse 21 102 -81

Faglig Fælles A-kasse 456 456 0

Frie Funktionærers A-kasse Tværfaglig 25 64 -39

Funktionærernes og Servicefagenes 
A-kasse 12 52 -40

Funktionærernes og Tjenestemænde-
nes Fælles A-kasse 19 85 -66

Fødevareforbundet NNF’s A-kasse 30 19 11

HK Danmark A-kasse 70 105 -35

Ingeniørernes A-kasse 2 54 -52

Kristelig A-kasse 275 805 -530

Ledernes A-kasse 76 410 -334

Magistrenes A-kasse 0 2 -2

Min A-kasse 42 107 -65

Prosa og Merkonomernes A-kasse 0 2 -2

I alt 1.453 3.955 -2.502
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EKSTERNE TIL OG FRAFLYTNINGER I PERIODEN 01/01 2013 TIL 31/12 2013

Tilflyt-
ninger

Fraflyt-
ninger

Plus/minus  
modregnet

Akademikernes Arbejdsløshedskasse       9 123 -114

A-kassen For Journalistik, Kommunika-
tion og Sprog 4 7 -3

ASE 127 574 -447

Blik- og Rørarbejdernes A-kasse 0 2 -2

Business Danmark A-kasse 7 43 -36

Byggefagenes Arbejdsløshedskasse 27 49 -22

Børne- og Ungdomspædagogernes 
Landsdækkende A-kasse 0 7 -7

C3, A-kasse for Ledelse og Økonomi 1 1 0

Dana A-kasse For Selvstændige 29 70 -41

Danmarks Læreres Fælles A-kasse 4 10 -2

Det Faglige Hus A-kasse 209 540 -331

Danske Sundhedsorganisationers 
A-kasse 0 1 -1

El-Fagets A-kasse 21 20 1

Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse 31 118 -87

Faglig Fælles A-kasse 489 437 52

Frie Funktionærers A-kasse Tværfaglig 27 35 -8

Funktionærernes og Servicefagenes 
A-kasse 17 55 -38

Funktionærernes og Tjenestemændenes 
Fælles A-kasse 20 93 -73

Fødevareforbundet NNF’s A-kasse 35 31 4

HK Danmark A-kasse 96 103 -7

Kristelig A-kasse 311 470 -159

Ledernes A-kasse 62 357 -295

Magistrenes A-kasse 1 2 -1

Min A-kasse 51 82 -31

Prosa og Merkonomernes A-kasse 0 23 -23

Socialpædagogernes Landsdækkende 
A-kasse 6 22 -16

Teknikernes A-kasse 23 125 -102

Træ-Industri-Bygs A-kasse 1 0 1

Tilflyttet uden FBNAVN 2 0 2

Fraflyttet uden FBNAVN 0 10 -10

I alt 1.610 3.410 -1.800
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EKSTERNE TIL OG FRAFLYTNINGER I PERIODEN 01/01 2014 TIL 31/12 2014

Tilflyt-
ninger

Fraflyt-
ninger

Plus/minus  
modregnet

Akademikernes Arbejdsløshedskasse       17 140 -123

A-kassen For Journalistik, Kommunika-
tion og Sprog 1 7 -6

ASE 181 620 -439

Business Danmark A-kasse 7 47 -40

Byggefagenes Arbejdsløshedskasse 53 68 -15

Børne- og Ungdomspædagogernes 
Landsdækkende A-kasse 6 10 -4

C3, A-kasse for Ledelse og Økonomi 1 4 -3

Dana A-kasse For Selvstændige 38 55 -17

Danmarks Læreres Fælles A-kasse 5 14 -9

Det Faglige Hus A-kasse 259 798 -539

Danske Sundhedsorganisationers A-kasse 2 5 -3

El-Fagets A-kasse 35 54 -19

Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse 46 80 -34

Faglig Fælles A-kasse 530 469 61

Frie Funktionærers A-kasse Tværfaglig 23 51 -28

Funktionærernes og Servicefagenes 
A-kasse 13 43 -30

Funktionærernes og Tjenestemændenes 
Fælles A-kasse 26 65 -39

Fødevareforbundet NNF’s A-kasse 43 19 24

HK Danmark A-kasse 134 120 14

Kristelig A-kasse 365 422 -57

Ledernes A-kasse 77 365 -288

Magistrenes A-kasse 1 5 -4

Min A-kasse 68 83 -15

Prosa og Merkonomernes A-kasse 0 0 0

Restaurationsbranchens A-kasse 1 0 1

Socialpædagogernes Landsdækkende 
A-kasse 4 17 -13

Teknikernes A-kasse 38 124 -86

Træ-Industri-Bygs A-kasse 1 0 1

Tilflyttet uden FBNAVN 0 0 0

Fraflyttet uden FBNAVN 0 17 -17

I alt 1.975 3.702 -1.727
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EKSTERNE TIL OG FRAFLYTNINGER I PERIODEN 01/01 2015 TIL 31/12 2015

Tilflyt-
ninger

Fraflyt-
ninger

Plus/minus  
modregnet

Akademikernes Arbejdsløshedskasse       17 89 -72

A-kassen For Journalistik, Kommunika-
tion og Sprog 1 5 -4

ASE 191 654 -463

Business Danmark A-kasse 1 0 1

Byggefagenes Arbejdsløshedskasse 46 65 -19

Børne- og Ungdomspædagogernes 
Landsdækkende A-kasse 7 8 -1

C3, A-kasse for Ledelse og Økonomi 3 4 -1

Dana A-kasse For Selvstændige 39 58 -19

Danmarks Læreres Fælles A-kasse 5 11 -6

Det Faglige Hus A-kasse 260 882 -622

Danske Sundhedsorganisationers 
A-kasse 2 0 2

El-Fagets A-kasse 28 32 -4

Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse 45 76 -31

Faglig Fælles A-kasse 505 449 56

Frie Funktionærers A-kasse Tværfaglig 17 53 -36

Funktionærernes og Servicefagenes 
A-kasse 19 29 -10

Funktionærernes og Tjeneste mændenes 
Fælles A-kasse 37 89 -52

Fødevareforbundet NNF’s A-kasse 22 20 2

HK Danmark A-kasse 103 120 -17

Kristelig A-kasse 327 400 -73

Ledernes A-kasse 82 340 -258

Magistrenes A-kasse 1 2 -1

Min A-kasse 59 129 -70

Socialpædagogernes Landsdækkende 
A-kasse 8 12 -4

Teknikernes A-kasse 25 97 -72

Træ-Industri-Bygs A-kasse 1 0 1

Tilflyttet uden FBNAVN 3 0 3

Fraflyttet uden FBNAVN 0 19 -19

I alt 1.854 3.643 -1.789
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EKSTERNE TIL OG FRAFLYTNINGER I PERIODEN 01/01 2012 TIL 31/12 2015

Tilflyt-
ninger

Fraflyt-
ninger

Plus/minus  
modregnet

Akademikernes Arbejdsløshedskasse       43 353 -310

A-kassen For Journalistik, Kommunika-
tion og Sprog 9 23 -14

ASE 611 2.315 -1.704

Blik og Rørarbejdernes A-kasse 0 4 -4

Business Danmark A-kasse 22 115 -93

Byggefagenes Arbejdsløshedskasse 165 221 -56

Børne- og Ungdomspædagogernes 
Landsdækkende A-kasse 15 31 -16

C3, A-kasse for Ledelse og Økonomi 5 13 -8

Dana A-kasse For Selvstændige 138 264 -126

Danmarks Læreres Fælles A-kasse 16 39 -23

Det Faglige Hus A-kasse 916 3.107 -2.191

Danske Sundhedsorganisationers A-kasse 4 8 -4

El-Fagets A-kasse 101 131 -30

Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse 143 376 -223

Faglig Fælles A-kasse 1.980 1.811 169

Frie Funktionærers A-kasse Tværfaglig 92 203 -111

Funktionærernes og Servicefagenes 
A-kasse 61 179 -118

Funktionærernes og Tjenestemændenes 
Fælles A-kasse 102 332 -230

Fødevareforbundet NNF’s A-kasse 130 89 41

HK Danmark A-kasse 403 448 -45

Ingeniørernes A-kasse 2 54 -52

Kristelig A-kasse 1.278 2.097 -819

Ledernes A-kasse 297 1.472 -1.175

Magistrenes A-kasse 3 11 -8

Min A-kasse 220 401 -181

Prosa og Merkonomernes A-kasse 0 25 -25

Restaurationsbranchens A-kasse 1 0 1

Socialpædagogernes Landsdækkende 
A-kasse 21 66 -45

Teknikernes A-kasse 105 463 -358

Træ-Industri-Bygs A-kasse 4 0 4

Tilflyttet uden FBNAVN 5 0 5

Fraflyttet uden FBNAVN 0 59 -59

I alt 6.892 14.710 -7.818
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SPSEKRETARIATET

Stål
Opgørelse over antal certifikater og recertificeringer  
fordelt på svejseprocesser for perioden 1. januar 2012 til  
31. december 2012:

Stål
Opgørelse over antal certifikater og recertificeringer  
fordelt på svejseprocesser for perioden 1. januar 2013 til  
31. december 2013:

SVEJSEPROCES NYCERTI FI
CERING

RECERTI FI
CERING TOTAL

111 Lysbuesvejsning med  
beklædt elektrode 714 228 941

131 MIG-svejsning 76 0 76

135 MAG-svejsning 614 139 753

136 MAG-svejsning 549 74 623

138 MAG-svejsning 446 135 581

141 TIG-svejsning 3.452 1.875 5.327

311 Gassvejsning 183 167 350

I alt 8.652

Nye udstedte pas i denne periode stk. 1.116.

SVEJSEPROCES NYCERTI FI
CERING

RECERTI FI
CERING TOTAL

111 Lysbuesvejsning med  
beklædt elektrode 782 289 1.071

131 MIG-svejsning 98 4 102

135 MAG-svejsning 845 211 10.56

136 MAG-svejsning 678 108 786

138 MAG-svejsning 517 174 691

141 TIG-svejsning 3.726 1.975 5.700

311 Gassvejsning 188 165 353

I alt 9.759

Nye udstedte pas i denne periode stk. 1.216.
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Stål
Opgørelse over antal certifikater og recertificeringer  
fordelt på svejseprocesser for perioden 1. januar 2014 til  
31. december 2014:

Stål
Opgørelse over antal certifikater og recertificeringer  
fordelt på svejseprocesser for perioden 1. januar 2015 til  
31. december 2015:

SVEJSEPROCES NYCERTI FI
CERING

RECERTI FI
CERING TOTAL

111 Lysbuesvejsning med  
beklædt elektrode 1.120 63 1.183

131 MIG-svejsning 77 7 84

135 MAG-svejsning 1.152 59 1.211

136 MAG-svejsning 830 30 860

138 MAG-svejsning 309 0 309

136/138 MAG-svejsning 317 15 332

141 TIG-svejsning 4.802 1.355 6.157

311 Gassvejsning 323 15 338

I alt 10.474

Nye udstedte pas i denne periode stk. 1.192.

SVEJSEPROCES NYCERTI FI
CERING

RECERTI FI
CERING TOTAL

111 Lysbuesvejsning med  
beklædt elektrode 550 512 1.062

131 MIG-svejsning 28 41 69

135 MAG-svejsning 678 739 1.417

136 MAG-svejsning 448 408 856

138 MAG-svejsning 271 326 597

136/138 MAG-svejsning 71 1 72

141 TIG-svejsning 2.266 3.980 6.246

311 Gassvejsning 188 144 332

I alt 10.651

Nye udstedte pas i denne periode stk. 1.138.
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Plast
Opgørelse over antal certifikater og recertificeringer fordelt på svejseprocesser 
for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012:

Plast
Opgørelse over antal certifikater og recertificeringer fordelt på svejseprocesser 
for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013:

SVEJSEPROCES NYCERTI FI
CERING

RECERTI FI
CERING TOTAL

Basis 81 22 103

UVE 38 38 76

USME 215 388 603

Rør 74 3 77

Gas 9 1 10

Membran 3 3 6

Plade 5 0 5

I alt 880

Nye udstedte pas i denne periode stk. 237.

SVEJSEPROCES NYCERTI FI
CERING

RECERTI FI
CERING TOTAL

Basis 68 14 82

UVE 26 34 60

USME 241 436 677

Rør 61 0 61

Gas 15 0 15

Membran 3 3 6

Plade 2 0 2

I alt 903

Nye udstedte pas i denne periode stk. 203.
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Plast
Opgørelse over antal certifikater og recertificeringer fordelt på svejseprocesser 
for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014:

Plast
Opgørelse over antal certifikater og recertificeringer fordelt på svejseprocesser 
for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015:

 

SVEJSEPROCES NYCERTI FI
CERING

RECERTI FI
CERING TOTAL

Basis 54 11 65

UVE 49 33 82

USME 305 312 617

Rør 73 3 76

Gas 15 0 15

Membran 3 5 8

Plade 7 3 10

I alt 873

Nye udstedte pas i denne periode stk. 151.

SVEJSEPROCES NYCERTI FI
CERING

RECERTI FI
CERING TOTAL

Basis 54 10 64

UVE 38 26 64

USME 420 250 670

Rør 53 0 53

Gas 0 27 27

Membran 4 4 8

Plade 8 0 8

I alt 894

Nye udstedte pas i denne periode stk. 246.
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Blandt de værktøjer, Metal tilbyder, er lønstatistikken et vigtigt værktøj til at syn-
liggøre medlemmernes indtjening. Denne synlighed benyttes af tillids-, forbunds- 
og afdelingsrepræsentanter samt medlemmer i forbindelse med forhandlinger 
omkring lønforhold. Værktøjet benyttes særligt af de af vores tillidsrepræsentan-
ter, som forhandler lønnen på vegne af kollegerne.

Vi har skiftet it-system i kongresperioden. Dette har medført en række interne 
ændringer, uden dette dog har bevirket væsentlige forandringer i det overskueli-
ge layout, når man ser på lønstatistikken. Indberetning af løntal til lønstatistikken 
sker nu via intranettet, men måden at indberette løntal på er uændret.

Lønstatistikken udbygger TR-delen på forbundets hjemmeside. Blandt andet kan 
tillidsrepræsentanterne følge udviklingen i de lokale lønforhandlinger over hele 
landet, hvilket er vigtige informationer i den enkelte tillidsrepræsentants forhand-
lingssituation.

Herudover arbejdes med analyser, der kan skabe bedre overblik over afdelin-
gernes medlemsudvikling. Dette materiale benyttes som baggrundsmateriale i 
forbindelse med de medlems- og hvervningskampagner, der har været kørt i 
kongresperioden.

Statistikafdelingen er i kongresperioden overgået til  Forhandlingssekretariatets 
ansvarsområde.

Fra oktober kvartal 2012 til oktober kvartal 2015 er det Sjælland, der har haft den 
største lønstigning, nemlig på 7,10 kr. pr. time svarende til 4,0 pct. Syddanmark 
har haft den mindste stigning på 3,99 kr. pr. time, svarende til 2,3 pct.

Løntallene er eksklusiv overtids- og skifteholdstillæg, diverse tillæg (fx smuds-
tillæg, udetillæg, værktøjspenge, vejpenge o.l.), betaling for søgnehelligdage, 
feriepenge, Fritvalgs Lønkonto og arbejdsgiverbetalt pension.

Vi har i denne kongresperiode haft en negativ vækst i reallønnen i 2012 på  
-1,2 pct., så samlet for perioden er det et plus på 0,3 pct.

LØNSTATISTIK
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DE TIDLIGERE KENDTE REGIONERS LØNUDVIKLING I KONGRESPERIODEN: 

Tid-
ligere 

kendte 
regi-
oner:

Nord-
jylland

Midt-
jylland

Syd-
danmark

Hoved-
staden

Sjæl-
land

Landet
i alt

Årlig  
pct. Egen Arb. 

giv.

Pension i kr./t.

Jan. 12 173,91 176,21 172,82 197,82 178,78 179,54 1,3 7,14 14,46

Apr. 12 173,58 176,95 173,65 198,87 178,53 180,11 1,3 7,16 14,50

Jul. 12 173,80 177,43 174,27 199,76 179,32 180,73 1,2 7,20 14,56

Okt. 12 174,06 177,50 174,56 200,32 179,02 180,93 1,1 7,22 14,59

Jan. 13 175,00 177,85 175,08 200,36 179,64 181,39 1,0 7,22 14,62

Apr. 13 175,03 178,88 175,66 200,73 180,24 181,98 1,0 7,26 14,65

Jul. 13 175,39 179,29 175,77 201,53 181,46 182,39 0,9 7,30 14,71

Okt. 13 175,74 179,55 175,89 201,99 182,19 182,70 1,0 7,29 14,72

Jan. 14 176,27 179,93 176,15 202,49 182,20 183,09 0,9 7,30 14,72

Apr. 14 176,44 181,99 176,49 202,55 182,45 183,90 1,1 7,32 14,78

Jul. 14 177,47 182,45 177,06 202,80 183,35 184,55 1,2 7,36 14,84

Okt. 14 177,65 181,54 177,53 203,20 184,65 184,57 1,0 7,39 14,89

Jan. 15 179,44 182,41 178,02 206,13 185,07 185,61 1,4 7,47 15,06

Apr. 15 178,71 184,65 178,29 206,59 185,36 186,39 1,4 7,49 15,09

Jul. 15 179,09 183,70 178,53 207,29 185,95 186,43 1,0 7,50 15,10

Okt. 15 179,64 184,40 178,55 206,84 186,12 186,70 1,2 7,53 15,18
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Vi har haft en lønudvikling på 5,77 kr. fra oktober kvartal 2012 til oktober kvartal 
2015, svarende til 3,2 pct. på det samlede løngennemsnit på landsplan.

For at fastholde lønstatistikkens troværdighed, er det vigtigt, at vi arbejder for at 
fastholde en høj afleveringsprocent. 

LØN OG PRISUDVIKLING FRA 2012 TIL 2015 (I PCT.):

Prisudvikling Lønudvikling Forskel

Oktober 2012 2,4 1,2 -1,2

Oktober 2013 0,8 1,0 0,2

Oktober 2014 0,6 1,1 0,5

Oktober 2015 0,5 1,2 0,8

TIDLIGERE KENDTE REGIONERS LØNUDVIKLING I KR./T.

Okt. 2012 Okt. 2015 Stigning i kr. Stigning i pct.

Nordjylland 174,06 179,64 5,58 3,2

Midtjylland 177,50 184,40 6,90 3,9

Syddanmark 174,56 178,55 3,99 2,3

Hovedstaden 200,32 206,84 6,52 3,3

Sjælland 179,02 186,12 7,10 4,0

Landet 180,93 186,70 5,77 3,2

AFDELINGSTOTALER FOR LÆRLINGE:

Sats 1
Løn

Sats 2
Løn

Sats 3
Løn

Sats 4
Løn

Sats 5
Løn

Voksen-
lærlinge

Løn

2012 64,18 73,95 79,43 92,01 114,15 119,37

2013 69,32 78,09 82,19 93,51 109,89 120,94

2014 68,26 80,40 82,74 96,08 110,36 122,99
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MEDLEMSTAL

Pr. 1. januar 2012 havde forbundet et samlet medlemstal på 118.595 medlemmer.

Pr. 1. januar 2013 var medlemstallet 114.488, pr. 1. januar 2014 var medlemstallet 
111.256, pr. 1. januar 2015 var medlemstallet 108.764 og pr. 31. december 2015 
udgjorde medlemstallet 105.482.
Udviklingen i medlemstallet kan sammenfattes således:

OVERSIGT OVER AKTIVITETER PÅ METALSKOLEN JØRLUNDE  
FORDELT PÅ OVERNATNINGER:

AKTIVITET 2012 2013 2014 2015

FIU 4.664 5.323 5.228 4.923

Forbund 1.965 1.843 1.468 1.764

A-kasse 261 145 324 208

Afdelinger 836 942 888 880

Metalferie 1.887 2.407 2.640 2.538

Eksterne 2.732 3.751 2.767 4.208

I alt 12.345 14.411 13.315 14.521

OVERSIGT OVER KURSER PÅ METALSKOLEN JØRLUNDE OG  
EKSTERNT FORDELT PÅ DELTAGERE:

AKTIVITET 2012 2013 2014 2015

FIU* Jørlunde 1.161 1.232 1.282 1.083

FIU andre skoler 382 284 174 380

I alt 1.543 1.516 1.456 1.463

*FIU = Fagbevægelsens Interne Uddannelser

KURSUSAKTIVITETER

FORBUNDET I TAL
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Der har således været en tilbagegang i medlemstallet på 13.113 medlemmer.
I forrige kongresperiode var der en tilbagegang på 10.291 medlemmer.
Det samlede medlemstal består af fuldt betalende medlemmer, vedvarende 
 kontingentfrie medlemmer og lærlinge.

ÆNDRINGER I DET SAMLEDE MEDLEMSTAL:

2012 -4.107

2013 -3.232

2014 -2.492

2015 -3.282

Netto tilbagegang -13.113

ÆNDRINGER I DE ENKELTE MEDLEMSGRUPPER:
FULDT BETALENDE MEDLEMMER PR. 31/12:

2012 83.246 -3.216

2013 81.029 -2.217

2014 79.532 -1.497

2015 78.003 -1.529

Netto tilbagegang -8.459

VEDVARENDE KONTINGENTFRIE MEDLEMMER PR. 31/12:

2012 23.054 -1.307

2013 21.837 -1.217

2014 20.774 -1.063

2015 19.560 -1.214

Netto tilbagegang -4.801

LÆRLINGE PR. 31/12:

2012 8.188 +416

2013 8.390 +202

2014 8.458 +68

2015 7.919 -539

Netto tilgang +147

DANSK METALS SAMLEDE MEDLEMSTAL  
PR. 31.12:

Antal i alt

2012 114.448

2013 111.256

2014 108.764   

2015 105.482



80   DANSK METAL KONGRES 2016    ORGANISATORISK BERETNING

Medlemmer fordelt efter alder
Forbundet udarbejder hvert år aldersmæssig fordeling af medlemmerne.

For hele kongresperioden var den gennemsnitlige alder for medlemmerne  
på 50,1 år.
I forrige kongresperiode var gennemsnitsalderen ca. 49,2 år.

KONTINGENTINDBETALINGERNE 

Kontingent for fuldt betalende medlemmer.
Jf. forbundslovenes § 56 reguleres kontingentet procentuelt hvert år pr. 1. januar 
i henhold til den efter forbundets statistik for april kvartal for akkord og timeløn 
tilsammen stedfundne lønudvikling i hele landet rundet til nærmeste med 25 
delelige beløb.
Fra 1. januar 1998 er procentreguleringen nedsat til 3/4.

Denne reguleringsform har i kongresperioden betydet, at kontingentet pr.  
1. januar 2012 blev forhøjet med 0,75 pct., hvilket betød en stigning på kr. 2,50 
pr. måned, der tillagt kontingentet for 2011 kom på kr. 337,00.

Kontingentet for 2013 blev forhøjet med 1,0 pct., hvilket betød en stigning på  
kr. 3,25 pr. måned, der tillagt kontingentet for 2012 kom på kr. 340,25.

Kontingentet for 2014 blev forhøjet med 0,75 pct., hvilket betød en stigning på 
kr. 2,50 pr. måned, der tillagt kontingentet for 2013 kom på kr. 342,75.

Kontingentet for 2015 blev forhøjet med 0,8 pct., hvilket betød en stigning på  
kr. 2,75 pr. måned, der tillagt kontingentet for 2014 kom på kr. 345,50.

GENNEMSNITSALDEREN VAR FØLGENDE  
PR. 31/12:

Antal i alt

2012 49,6

2013 49,9

2014 50,2

2015 50,6

FORDELINGEN PR. 31/12 2015 VAR:

Under 20 år 2.110 2 Pct.

20-29 år 15.260 14 Pct.

30-39 år 12.648 12 Pct.

40-49 år 19.095 18 Pct.

50-59 år 21.692 21 Pct.

Over 59 år 34.667 33 Pct.

I alt 105.482 100 Pct.
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Kontingentet for unge under uddannelse og  voksenlærlinge.
Kontingentet for unge under uddannelse og voksenlærlinge har i denne kongres-
periode været fastsat til kr. 150,75 pr. måned indtil 2015, hvor kontingentet blev 
ændret til kr. 150,00 pr. måned.
Kontingentet for medlemmer i skolepraktik under 18 år har været uændret kr. 
35,00 pr. måned, men for medlemmer over 18 år i skolepraktik og på SU har 
kontingentet været kr. 75,00 pr. måned indtil 2015, hvor kontingentet blev æn-
dret til kr. 35,00 pr. måned.

Forbundets medlemsantal siden 1888

De første 3 års medlemstal er baseret på udregninger efter kontingentet, mens 
tallene fra 1891 til 1907 inkl. stammer fra optællinger pr. 31. december. Efter 1907 
er optællingerne foretaget pr. 31. marts og fra 1978 pr. 31. december.
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År Antal  
medlemmer År Antal  

medlemmer År Antal  
medlemmer

1888 1.008 1931 29.349 1974 104.037

1889 1.010 1932* ca. 29.800 1975 111.539

1890 1.106 1933 30.903 1976 116.177

1891 1.067 1934 31.763 1977 120.185

1892 1.162 1935 32.881 1978 121.273

1893 1.204 1936 34.155 1979 122.677

1894 1.883 1937 34.723 1980 127.983

1895 2.995 1938 36.653 1981 131.856

1896 4.657 1939 38.595 1982 134.645

1897 5.028 1940 40.651 1983 136.159

1898 6.728 1941 **41.632  1984 138.626

1899 7.342 1942 43.851 1985  136.319

1900 7.444 1943 45.675 1986 136.794

1901 7.225 1944 46.844 1987 137.532

1902 7.243 1945 47.152 1988 136.021

1903 7.471 1946 46.314 1989 135.916

1904 7.576 1947 46.850 1990 138.411

1905 8.018 1948 47.945 1991 140.369

1906 8.908 1949 49.919 1992 142.608

1907 9.990 1950 51.795 1993 143.745

1908 10.216 1951 53.886 1994 144.326

1909 10.186 1952 55.985 1995 143.808       

1910 10.215 1953 58.425 1996 143.362

1911 10.433 1954 59.923 1997 142.456

1912 11.382 1955 61.871 1998 140.015

1913 12.219 1956 63.310 1999 138.674

1914 13.219 1957 64.964 2000 136.575

1915 13.808 1958 68.777 2001 135.043

1916 15.342 1959 70.817 2002 132.916

1917 17.032 1960 72.876 2003 142.774

1918 18.071 1961 75.277 2004 140.618

1919 20.446 1962 77.668 2005 138.948

1920 20.894 1963 79.461 2006 135.113

1921 22.604 1964 81.278 2007 132.113

1922 22.028 1965 83.185 2008 128.886

1923 22.083 1966 86.005 2009 125.756

1924 21.954 1967 86.761 2010 122.032

1925 23.918 1968 88.576 2011 118.595

1926 24.977 1969 91.919 2012 114.488

1927 25.466 1970 92.108 2013 111.256

1928 26.042 1971 94.597 2014 108.764

1929 26.454 1972 98.296 2015 105.482

1930 28.088 1973 99.699



ORGANISATORISK BERETNING    KONGRES 2016 DANSK METAL   83

I medlemstallet er indbefattet kontingentfrie medlemmer, og det samlede antal 
har fra og med 1912 været følgende: 256, 301, 305, 329, 366, 443, 450, 562, 681, 
610, 621, 481, 442, 444, 432, 447, 393, 391, 391, ca. 500, 663, 569, 605, 605, 619, 
705, 681, 716, ca. 700, 847, 888, 978, 885, 1.653, 1.841, 2.067, 2.078, 1.963, 1.962, 
2.011, 2.268, 2.471, 2.677, 2.750, 3.356, 3.753, 3.955, 4.384, 4.567, 4.827, 5.082, 
5.362, 5.660, 5.290, 5.792, 6.275, 6.365, 6.501, 6.917, 7.132, 8.711, 8.982, 9.197, 
9.373, 9.438, 10.263, 10.503, 10.891, 11.068, 10.938, 10.839, 11.116, 11.720, 11.742, 
12.025, 13.244, 13.331, 12.730, 14.138, 14.587, 14.828, 15.033, 15.207, 15.494, 
15.630, 15.982, 16.218, 16.467, 16.747, 17.095, 17.419, 19.970, 21.029, 22.997, 
24.225, 24.850, 25.211, 26.031, 25.181, 23.054, 21.837, 20.774 og 19.560.
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Samlet medlemstal ekskl. lærlinge  
og kontingentfrie

Bjerringbro Silkeborg 2.023 

Bornholm 806 

Brønderslev      518 

Herning      1.698 

Himmerland       1.875 

Horsens        1.935 

Hovedstaden      9.655 

Kolding-Vejen-Vojens     2.595 

København afd. 16 738

Lillebælt 1.335 

Maritime i alt 1.498 

Midt Skive-Viborg 1.906 

Midt-Vestsjælland 2.934 

Nordsjælland 2.210 

Nordvest Sjælland 875 

Nordvestjylland 1.672 

Odense 5.701 

Roskilde      1.462 

Skanderborg-Odder     1.000 

Skjern-Ringkøbing     1.630 

Storstrøm      591 

Sydfyn 2.140 

Sydøst   3.431 

Sæby       373 

Sønderborg    1.275 

Sønderjylland    2.302 

Tele Vest 1.807 

Tele Øst  2.072 

Thy-Mors 1.431 

Vejle-Grindsted  1.404 

Vendsyssel 2.669 

Vest   2.569 

Østjylland   7.343 

Aalborg   4.530 

I alt 78.003  

Samlet medlemstal inkl. lærlinge  
og kontingentfrie

Hele landet         78.003

Kontingentfrie          19.560 

Lærlinge            7.919 

I alt        105.482 
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Afskedigelse af servicetekniker

Afskedigelse af servicetekniker, der gentagne gange havde holdt betalt frokost-
pause på egen bopæl, og nogle gange i mere end 30 minutter, var usaglig. Han 
havde ikke haft mulighed for at rette for sig. Godtgørelse på kr. 100.000.
Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse af 27. december 2013:

Sag 20131154
Dansk Metal for A mod Dansk Industri for TDC A/S

Afsagt af opmand:
Lene Pagter Kristensen

Sagen blev mundtligt forhandlet den 11. december 2013 med højesterets-
dommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.
Der blev afgivet forklaring af A, fællestillidsmand B, vice direktør Peer  
Schaumburg-Müller samt serviceleder Michael Lykke-Bredfeldt.
Klager har principalt nedlagt påstand om, at TDC A/S tilpligtes at annullere af-
skedigelsen af A. Subsidiært har klager nedlagt påstand om, at TDC A/S tilpligtes 
at betale 52 ugers løn i godtgørelse til A. Mere subsidiært har klager nedlagt 
påstand om, at TDC A/S tilpligtes at betale en af Afskedigelsesnævnet nærmere 
fastsat godtgørelse til A.
Indklagede har principalt nedlagt påstand om frifindelse. Subsidiært har indkla-
gede nedlagt påstand om betaling af et mindre beløb end påstået af klager i den 
subsidiære påstand.

Sagsfremstilling
Sagen angår virksomhedens afskedigelse af A den 23. august 2013. A blev ansat 
som elev i TDC A/S i maj 2006, og i september 2009 blev han fastansat som ser-
vicetekniker i henhold til en overenskomst, som giver ret til betalt frokostpause. A 
har ikke i sin ansættelsestid fået påtaler eller advarsler.
Afskedigelsen af A er i opsigelsesbrevet af 23. august 2013 begrundet således:
”I tilslutning til samtale dags dato må vi desværre på grund af kvalificeret mislig-
holdelse af ansættelsesforholdet opsige dig fra din stilling som servicetekniker i 
TDC Operations. Årsagen til opsigelsen er, at du har anvendt firmabilen til privat 
kørsel og udeblivelse fra arbejdet”.
Opsigelsen skete med sædvanligt varsel, og A blev fritstillet i opsigelsesperioden.
Det, som bebrejdedes A, var, at han et større antal gange uden fornøden tilladelse 
var kørt hjem til sin bopæl for at spise frokost, og at han flere gange havde opholdt 
sig på bopælen ud over de indtil 30 minutter, som frokostpausen må udgøre. For-
holdet var blevet konstateret ved, at TDC efter sommerferien 2013 med henblik på 
en optimering af produktionsplanlægningen havde gennemgået GPS-oplysninger-
ne vedrørende firmabilerne. TDC havde i den forbindelse konstateret, at der var en 
række uoverensstemmelser mellem GPS-oplysningerne vedrørende A’s firmabil og 
hans egne indtastninger i virksomhedens tidsregistreringssystem (MSOS).

AFSKEDIGELSESNÆVNET
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GPS-systemet var blevet installeret i firmabilerne i forsommeren 2013. TDC 
 havde forinden i marts 2013 indgået en aftale med Dansk Metal vedrørende 
”Etiske regler i forbindelse med produktionsplanlægning i TDC A/S, Operations, 
Kapa citet og Drift”. Det hedder heri bl.a.:
”Denne aftale vedrører behandling og anvendelse af data fra tovejs-GPS, som i 
Kapacitet og Drift planlægges anvendt som et produktionsplanlægningsredskab.
Formålet med anvendelsen af GPS er at sikre en optimal tildeling af arbejdsop-
gaver i forhold til medarbejderens position i forhold til det sted, hvor opgaverne 
skal udføres og de geografiske områder, hvor medarbejderne arbejder, herunder 
et optimalt kørselsmønster set i en helhedsbetragtning.
Den enkelte medarbejder må og kan ikke bedømmes ud fra opsamlede data. 
Data må heller ikke anvendes til vurdering af den enkeltes produktivitet eller 
kvaliteten i arbejdet.
Data vil kunne anvendes i en dialog mellem leder og medarbejder om forbedrin-
ger af ordretildeling og kørselsmønster”.
Medarbejderne modtog en skriftlig instruktion i ”GPS’ens funktionalitet og anven-
delse”, hvori bl.a. er anført følgende:
”Den GPS, der nu installeres i bilen er en tovejs-GPS. Den modtager oplysninger 
om sin position og videresender disse informationer til en server via mobilnet-
tet. Skulle bilens position være uden for nettets dækning opsamles data, og de 
opsamlede data sendes, når bilen igen er dækket af nettet.
GPS fungerer i alle døgnets timer året rundt.
Formålet med den nye GPS er yderligere optimering og løbende forbedringer.
Vi har tillid til vores medarbejdere, og vi regner med, at alle kører, som de skal 
samt ”taster, som de arbejder”.
TDC ønsker til enhver tid at vide, hvor vores biler er, så vi ved planlægning af op-
gaver kan bruge ressourcerne bedst muligt. Ved akutte opgaver kan vi altid finde 
nærmeste tekniker og sende hende eller ham til opgaven.
De medarbejdere, der vil få adgang til GPS data, er din leder samt øvrige ledere 
og medarbejdere, der indgår i planlægningen af dit arbejde, og de vil dermed al-
tid have et overblik over bilens aktuelle position. Data om bilens færden gemmes 
ikke i længere tid, end formålet berettiger til. Data gemmes under alle omstæn-
digheder højst i 5 år”.
Medarbejderne – og herunder A – blev derudover orienteret om systemet af  
serviceleder Michael Lykke-Bredfeldt på tavlemøder den 14. maj, 29. maj og  
19. juni 2013.
Efter installeringen i bilerne af 2-vejs-GPS systemet blev man i TDC opmærksom 
på, at visse af medarbejderne havde et uhensigtsmæssigt kørselsmønster. Der 
blev i den anledning afholdt et møde den 24. juni 2013 mellem TDC og Dansk 
Metals Landsklub, hvor Dansk Metal fik udleveret forskelligt materiale, som viste, 
hvad der kunne udlæses af data fra GPS systemet. Der blev i den forbindelse 
gennemgået data hidrørende fra 10 unavngivne medarbejdere, herunder følgen-
de vedrørende en tekniker, som er identisk med A:
”En tekniker, der siden installation har kørt hjem til frokost uden skelnen til 
afstand og altid i den forbindelse bruger langt mere end op til 30 minutter – 
somme tider en time. Dette til trods for lederen har svaret pågældende på di-
rekte spørgsmål, om det er ok – lederen har nu 3 gange på tavlemøder forklaret 
reglerne for, hvad en tekniker må og ikke må i arbejdstiden og har fortalt, at man 
ikke må køre hjem, medmindre man aftaler det med lederen”.
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Efter mødet blev der udarbejdet et referat, hvoraf bl.a. fremgår følgende:
”Parterne drøftede i tilknytning til indførelse af 2-vejs-GPS i april/maj 2013 i Drift 
og Kapacitet status. TDC gav en status på implementeringen, hvad der kan ses, 
og hvad der faktisk ses.
På denne baggrund aftaltes følgende:
   TDC udarbejder yderligere information til medarbejderne med 2-vejs-GPS om, 

hvad der kan ses, og hvad der rent faktisk ses. Heri nævnes også regler for, 
hvad man må fx i forbindelse med frokost, svinkeærinder m.v. Kommunikatio-
nen drøftes forudgående med Teleafdelingerne og skal adressere, hvad data 
holdes op imod, således parterne kender denne.

   Opsamlede kørselsdata betyder, at TDC tager en dialog med enkelte berør-
te medarbejdere og viser, hvad der kan ses og rent faktisk ses. Resultatet fra 
dialogen kan indgå i den kommunikation, som udarbejdes.

   TDC holder i perioden frem til kommunikationen virksomhedsklubbernes for-
mænd orienteret om, hvem man optager en medarbejderdialog med.” 

Parterne er enige om, at det på mødet blev aftalt, at virksomheden i forhold til de 
berørte medarbejdere ikke ville anvende de GPS-data, som var indsamlet inden 
mødet.
A var ikke blandt de medarbejdere, som virksomheden efter mødet tog en dialog 
med.
TDC udarbejdede efter mødet et PowerPoint, som blev præsenteret for blandt 
andet A på et tavlemøde den 10. juli 2013 af en stedfortrædende leder, idet A’s 
leder, Michael Lykke-Bredfeldt, var på ferie. Plancherne i PowerPointen viste 
bl.a. eksempler på nogle af de spørgsmål, som virksomheden havde modtaget 
fra medarbejderne i anledning af GPS installationen. Et af de rejste spørgsmål 
var ”Må jeg køre hjem for at spise frokost”, hvortil svaret var ”Hvis hjemadressen 
ligger på ruten til næste opgave, kan frokosten indtages på hjemadressen - men 
det må kun ske efter aftale med nærmeste leder (en gang - ikke hver gang)”.

Virksomheden afskedigede A den 23. august 2013, idet man ved at se på virk-
somhedens tidsregistreringssystem sammenholdt med data fra 2-vejs-GPS’en 
kunne konstatere, at A efter den 10. juli 2013 fortsat i flere tilfælde havde holdt 
længere frokostpause, end der tilkom ham efter overenskomsten, og at han 
 havde holdt frokost på bopælen 36 ud af 45 dage.
Der har ikke mellem de af organisationerne udpegede medlemmer af Afske-
digelsesnævnet kunnet opnås flertal for en afgørelse af sagen, og afgørelsen 
træffes derfor af Nævnets formand som opmand. Parterne erklærede sig enige 
i, at sagen kan afgøres – uden kendelse – i overensstemmelse med opmandens 
tilkendegivelse.

Opmanden udtalte:
A har givet en plausibel forklaring på en række af de uoverensstemmelser, som 
der forekommer mellem de af ham foretagne tidsregistreringer og de opsamlede 
GPS data, og jeg finder, som sagen foreligger oplyst, ikke grundlag for at fastslå, 
at han forsætligt skulle have foretaget forkerte tidsregistreringer med henblik på 
at få løn for ikke udført arbejde.
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Der er afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt A var blevet instrueret om, 
at han i hvert enkelt tilfælde skulle have tilladelse fra sin serviceleder, såfremt han 
ville spise frokost på bopælen. Jeg finder det på denne baggrund ikke godtgjort, 
at han har modtaget en sådan klar instruktion.
Det fremgår imidlertid af A’s egen forklaring, at betingelsen for at spise frokost 
på hjemmeadressen var, at det ”passede bedst med kundebesøg”. Dette må – 
hvilket også må have været kendeligt for A – forstås på den måde, at han ikke 
kunne køre til sin hjemmeadresse for at spise frokost, med mindre det passede 
med ruten for det næste kundebesøg.
Det må samtidig efter bevisførelsen lægges til grund, at A har spist frokost på sin 
hjemmeadresse ikke kun, hvor dette passede med ruten for det næste kunde-
besøg, men også i en række tilfælde, hvor det har medført en vis forøgelse af 
transporttiden. Det må endvidere lægges til grund, at hans frokost i en række 
tilfælde har varet mere end de tilladte 30 minutter. 
A har herved gjort sig skyldig i pligtstridigt forhold, som dog ikke findes at være 
af en så alvorlig karakter, at det kan karakteriseres som ”kvalificeret misligholdelse 
af ansættelsesforholdet”. A var således berettiget til dagligt at afholde en arbejds-
giverbetalt frokostpause, og TDC har ikke godtgjort, at A som følge af, at han 
afholdt frokost på bopælen, ikke stod til rådighed for virksomhedens kunder, eller 
medførte, at TDC ikke kunne komme i kontakt med ham. 
TDC var endvidere allerede i juni 2013 bekendt med, at A ofte spiste frokost på 
hjemmeadressen og holdt for lange frokostpauser, uden at dette førte til nogen 
påtaler over for ham. Det blev heller ikke på de fællesmøder, som blev afholdt 
med medarbejderne i anledning af indførelsen af 2-vejs-GPS systemet, ind-
skærpet over for dem, at det ville kunne få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis 
ledelsen fremover via systemet fik kendskab til uhensigtsmæssige kørselsmønstre 
eller afholdelse af for lange pauser.
Da TDC således på trods af sit kendskab til A’s tjenesteforseelser har undladt at 
give ham mulighed for at rette for sig, findes afskedigelsen ikke at være tilstræk-
keligt begrundet i A’s forhold, og afskedigelsen findes dermed at være sket i strid 
med hovedaftalens § 4, stk. 3. 
De af A gennem en længere periode begåede tjenesteforseelser er egnet til at 
svække TDC’s tillid til ham, og samarbejdsrelationen mellem parterne findes der-
for at have lidt en sådan skade, at der ikke kan gives A medhold i den nedlagte 
påstand om genansættelse.
A findes i stedet at have krav på en godtgørelse for urimelig afskedigelse, som 
under hensyn til hans anciennitet og sagens omstændigheder passende findes at 
kunne fastsættes til 100.000 kr.
Indklagede skal betale opmandens honorar.
København, den 27. december 2013
Lene Pagter Kristensen

I 4 af 5 tilfælde var afskedigelse rimeligt  begrundet

I 4 af 5 tilfælde var afskedigelse rimeligt begrundet i  medarbejdernes  
og virksomhedens forhold

Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse af 12. januar 2015:
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Sag 20140892
Dansk Metal for A, B, C, D og E mod DIO I v/DI for Bladt Industries A/S

Afsagt af opmand:
Lene Pagter Kristensen

Sagen blev mundtligt forhandlet den 11. december 2014 Kl. 14:30 med højeste-
retsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.
Der blev afgivet forklaring af B, D, E, C, A, tillidsrepræsentant F, CEO Peter 
 Rindebæk, site manager Henrik Viktor Hansen og driftsleder Carsten Due.
Klager har nedlagt påstand om, at den indklagede virksomhed skal tilpligtes at 
betale en af Afskedigelsesnævnet nærmere fastsat godtgørelse til de klagende 
medlemmer i henhold til Hovedaftalens § 4, stk. 3.
Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsfremstilling
Sagen angår G’ opsigelser af A, ansat den 1. august 2013, B, ansat den 16. juli 
2013, C, ansat den 2. september 2013, D, ansat den 4. juli 2013, og E, ansat den 
17. juni 2013. 
De 5 medarbejdere blev – sammen med to yderligere medarbejdere – opsagt 
den 10. juni 2014 med følgende enslydende begrundelse:  
”På grund af manglende egnet arbejde set i forhold til dine kvalifikationer, ser vi 
os nødsaget til at afskedige dig med den 1. juli som sidste arbejdsdag”.
Bladt Industries er en entreprenørvirksomhed med speciale i store og komplekse 
stålkonstruktioner til bl.a. offshore- industrien, og virksomheden har i årenes løb 
bidraget til store projekter i og uden for Europa. 
Virksomheden startede i 2013 et projekt op for JV-HGN, som bestod i konstruk-
tion af 41 fundamenter, hver med en vægt på 750 tons, til offshore vindmøller. 
Projektet blev startet op på et nyt arbejdssted, Lindø Industripark i Munkebo, som 
var delt op i følgende tre afsnit: Afsnit B2, Afsnit B9 og Hal Syd. I Afsnit B2 blev 
der konstrueret ”X-braces”, der er en afstivning af stålemnerne. I Afsnit B9 blev 
der konstrueret A-rammer, der er en bærende del af et vindmøllefundament, og i 
Hal Syd blev X-braces og A-rammer samlet. 
Virksomheden havde i 2013 med henblik på ansættelse til projektet haft et større 
antal ledige personer gennem et kursusforløb, men havde ikke herigennem fået 
et tilstrækkeligt antal kvalificerede svejsere. Virksomheden fandt det derfor nød-
vendigt at gøre brug af et større antal vikarer med de fornødne kvalifikationer og 
den fornødne erfaring. Der var i vidt omfang tale om personer, som virksomhe-
den tidligere havde anvendt på lignende projekter.
Projektet afsluttedes i etaper begyndende med opgaverne i B2 og B9, hvor pro-
duktionen var tilendebragt med udgangen af juni 2014. Der blev herefter mere at 
lave i Hal Syd, hvor emnerne fra B2 og B9 nu skulle samles. Produktionen i Hal 
Syd var tilendebragt primo december 2014. 
Afskedigelserne i juni 2014 var begrundet i, at der ikke var mere at lave i B2 og 
B9, og at der ikke var arbejde til de afskedigede i Hal Syd.
Ifølge oplysningerne i svarskriftet var der på afskedigelsestidspunktet i B2 og B9 
ca. 80 fastansatte medarbejdere, hvoraf 7 blev afskediget, og ca. 40 vikarer, hvor-
af 17 blev afskediget. De resterende medarbejdere og vikarer blev overført til Hal 
Syd, hvor der i forvejen var ca. 48 fastansatte medarbejdere og ca. 90 vikarer.
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Der blev på tidspunktet for afskedigelserne af en række medarbejdere udført et 
betydeligt overarbejde på op til 130 overtimer om måneden. 
B har forklaret bl.a., at han er uddannet kleinsmed i 1988. Hans opgaver var pri-
mært at slibe, ligesom han fungerede som opmærker. 
D har forklaret bl.a., at han er uddannet kleinsmed i 2011. Han fungerede, selv 
om han var hjælpemontør, på lige fod med de andre medarbejdere. Han bestri-
der ikke, at han havde et højt sygefravær.
E har forklaret bl.a., at han er uddannet som maskinarbejder på Lindø Værftet, 
og at han blev ansat som smed. Han kørte overvejende kran, men har også kørt 
truck samt svejset og slebet.
C har forklaret bl.a., at han har certifikat som svejser og har arbejdet som sådan, 
herunder i 10 år på Lindø Værftet. Han har på et tidspunkt været udlånt 1 uge til 
Hal Syd. Han kan ikke genkende, at han skulle have haft samarbejdsproblemer 
med kolleger. Han var igennem en periode i Vietnam, og da han kom tilbage, 
fik han andre opgaver. Herefter fungerede han som anhugger, ligesom han var 
forvarmer og sliber. Han havde på afskedigelsestidspunktet ikke arbejdet med 
svejsning i 6 måneder.
A har forklaret bl.a., at han er uddannet svejser i 2000. Han har alle de svejse-
certifikater, som efterspørges i Hal Syd. Han har lavet samme slags svejsearbejde, 
som der udføres i Hal Syd, da han arbejdede på Lindø Værftet. Han blev ansat 
som svejser, og da virksomheden skulle indfase en svejserobot, blev han udvalgt 
til at være en af de medarbejdere, der skulle teste den. Han gjorde, hvad han 
kunne for at få tingene til at fungere, men der var indkøringsproblemer med 
robotten. Der blev derfor tilkaldt teknikere fra England og Tyskland for at få svej-
serobotten til at virke optimalt. Han var i den anledning meget spørgende, fordi 
det var vigtigt at få så megen viden som muligt, men han oplevede, at de tilkald-
te teknikere ikke kunne lide at få stillet spørgsmål. Det kom meget pludseligt, 
at han og en kollega blev fjernet fra svejserobotten, fordi de stillede for mange 
kritiske spørgsmål. Han har ikke herudover oplevet samarbejdsproblemer eller 
fået påtaler for sin attitude. Han har herefter udført almindeligt svejsearbejde, og 
hans arbejde er aldrig blevet kritiseret.
Tillidsrepræsentant F har forklaret bl.a., at han er udlært svejser. Han har arbejdet 
både i B2, B9 og Hal Syd. Det er hans opfattelse, at der er tale om det samme 
arbejde i alle tre haller, og at ”en svejser er en svejser”. Han protesterede over 
opsigelserne på grund af de begrundelser, der stod i opsigelserne. Der var ikke 
arbejdsmangel i forhold til smede- og svejsearbejde. Der var vikarer, der har 
arbejdet op til 280 timer om måneden. Han kendte de afskedigede medarbejdere 
og vidste, at de var kvalificerede. Hvis det ikke havde været tilfældet, skulle de 
have været afskediget langt tidligere. Han har ikke kendskab til, at der skulle være 
samarbejdsproblemer i forhold til nogen af dem.
CEO Peter Rindbæk har forklaret bl.a., at Bladt Industries er en projektvirksomhed, 
og at man som følge deraf må tilpasse arbejdsstyrken i forhold til projekterne.
Site Manager Henrik Viktor Hansen har forklaret bl.a., at projektet startede op 
på Lindø i april 2013. En stor del af arbejdet forudsatte svejsning på et højt 
niveau, og der blev udfoldet store bestræbelser på at finde de rigtige svejsere. 
De skulle bruge ca. 200 medarbejdere, primært svejsere, men derudover også 
smede, kranførere og truckførere. Alle svejsere fik via Syddansk Erhvervsskole 
en intern kompetencevurdering. Der var ca. 60 svejsere, der herefter kunne få 
ansættelse. De skulle bruge flere svejsere, og her trak virksomheden på vikarer. 
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Da B2 og B9 skulle lukkes ned, vurderede han og driftsleder Carsten Due, hvem 
af de overflødiggjorte medarbejdere der kunne overføres til Hal Syd. Der blev i 
den forbindelse i samråd med tillidsrepræsentanten opstillet følgende kriterier: 
faglige kompetencer herunder fleksibilitet, sygefravær, indstilling til arbejdet samt 
samarbejdsproblemer. De gennemgik afskedigelserne med tillidsrepræsentanten. 
Tillidsrepræsentanten gjorde først indsigelser, efter opsigelserne var afgivet, fordi 
han var uenig i formuleringen af begrundelsen, især hvad angik A. B2 og B9 var 
færdige med produktion ultimo juni 2014. Herefter var der tale om oprydning og 
opbevaring. Hal Syd sluttede produktionen primo december 2014. 
Driftsleder Carsten Due har forklaret bl.a., at han er uddannet skibsmontør. Han 
har tidligere bl.a. været driftsleder på Lindø Værftet samt vedligeholdelsesinspek-
tør for Mærsk Drilling. Selv om svejsearbejde er en bestemt slags arbejde, så kan 
opgaverne være af vidt forskellig karakter og forudsætte særlige kompetencer, så 
han er ikke enig i, at ”en svejser er en svejser”. Han er heller ikke enig i, at arbej-
det i B2 og B9 mindede om arbejdet i Hal Syd. I B2 og B9 gjorde man emnerne 
klar, og arbejdet havde lidt ”samlebåndskarakter”. I Hal Syd skete en samling til 
full-size jacket. Det var også i Hal Syd, at man rejste fundamenterne og sørgede 
for, at de var færdigudrustet, samt testede dem. I Hal Syd skulle svejsning derfor 
være på et højere niveau, da man skal være dygtig for at minimere fejl. Det er 
endvidere hans opfattelse, at arbejdet i Hal Syd var væsentligt vanskeligere end 
i B2 og B9, da det ofte skulle udføres fra akavede stillinger, hvilket kræver stor 
dygtighed og rutine. Svejserne i Hal Syd skulle derfor have en række certifikater 
opnået ved efteruddannelse samt en betydelig erfaring. Også opmålings- og 
opretningsarbejdet var i Hal Syd langt mere avanceret end i B2 og B9. Han havde 
allerede fra sidst i februar 2013 flyttet de bedste medarbejdere over til Hal Syd. 
Det skete som en løbende proces. 
Vedrørende B har han forklaret, at B blev afskediget som følge af, at hans arbejde 
som sliber forsvandt. Hans kompetencer som svejser var blevet afprøvet, men 
de var ikke høje nok for Hal Syd. Han havde heller ikke de fornødne kompeten-
cer til at foretage opmærkning i Hal Syd, da opmærkning her skulle foregå med 
landmålerudstyr. Oplæring heri ville kræve kursus på 8-10 dage + 2-3 måneder 
sammen med en erfaren medarbejder, og så var projektet jo afsluttet.
Vedrørende E har han forklaret, at E blev afskediget, fordi hans arbejde som 
kranfører og anhugger forsvandt. Stillingerne som kranfører i Hal Syd var optaget 
af 3F’ere, som havde større kompetencer end ham, herunder krancertifikat C og 
D. E havde ikke krancertifikat D, som var en forudsætning for at kunne udføre 
krankørsel med de væsentlig tungere stålemner, som skulle transporteres i Hal 
Syd. E havde endvidere ikke de fornødne svejsercertifikater.
Vedrørende D har han forklaret, at D ikke var en stabil og fleksibel medarbejder, 
idet han havde 12 pct. sygefravær. Gennemsnitsfravær for medarbejdere på virk-
somheden var under 3 pct. D, som havde været hjælper for en smed med større 
kompetencer, havde endvidere ikke smedekvalifikationer på et tilstrækkeligt højt 
niveau, ligesom han ikke havde de fornødne svejsercertifikater. 
Vedrørende C har han forklaret, at dennes job som sliber og forvarmer forsvandt. 
Der var allerede blevet overført to meget kompetente forvarmere til Hal Syd, og 
der var ikke i Hal Syd brug for et egentlig slibesjak, da det resterende slibear-
bejde her blev udført af svejserne selv. C var som følge af, at han ikke havde fulgt 
den anviste daglige arbejdsproces, blevet overflyttet til varme- og slibesjakket, og 
han havde i 6 måneder ikke udført noget svejsearbejde.
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Vedrørende A har han forklaret, at A havde en negativ indstilling til arbejdspro-
cessen omkring den nye svejserobot. Der var tilkaldt tre udenlandske eksperter 
for at hjælpe virksomheden i gang. Der var problemer med at få svejsero-
botten til at køre. De tilkaldte eksperter klagede uafhængigt af hinanden over, 
at A og en anden medarbejder ikke fulgte deres anvisninger. Efter en snak med 
dem på kontoret fjernede han dem fra projektet. A har den fulde pakke i svejse-
certifikater. Han bedømmer A til at ligge over middel som svejser. 
Klager har til støtte for de nedlagte påstande gjort gældende, at afskedigel-
serne ikke var begrundet i arbejdsmangel, samt at de ikke var sagligt begrundet i 
medarbejdernes forhold. Begrundelserne er ens for alle klagerne, og der er ikke 
et ord om arbejdsmangel. Opsigelserne er tværtimod begrundet i kompetence-
mangel. Der var da heller ikke arbejdsmangel på virksomheden på afskedigelses-
tidspunktet, idet der har været et massivt forbrug af overarbejde og vikarer såvel 
før som efter afskedigelserne. Virksomheden har bevisbyrden for, at medarbej-
derne ikke var kompetente, og den bevisbyrde er ikke løftet. Arbejdet i Hal Syd 
adskilte sig i den forbindelse ikke væsentligt fra arbejdet i B2 og B9.
Indklagede har til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand gjort gældende, at 
opsigelserne er begrundet i arbejdsmangel. Arbejdsgiver har desuden foretaget 
en individuel vurdering af medarbejdernes kompetencer, og de fem klagere 
havde ikke tilstrækkelige kompetencer til at blive tilbudt arbejde i Hal Syd. 
Vikarerne indgik også i puljen af de medarbejdere, der skulle vurderes. Hoved-
opgaven i Hal Syd var svejsning, og de afskedigede medarbejdere havde ikke 
de fornødne certifikater eller kompetencer. På baggrund af forklaringerne må 
Nævnet lægge til grund, at der var forskel på arbejdet i B2, B9 og Hal Syd. I en 
arbejdsmangelsituation er det klager, der har bevisbyrden, men indklagede har 
endvidere løftet sin del af bevisbyrden vedrørende de enkelte afskedigede. 
Der har ikke mellem de af organisationerne udpegede medlemmer af Afskedigelses-
nævnet kunnet opnås flertal for en afgørelse af sagen, og afgørelsen træffes derfor 
af Nævnets formand som opmand. Parterne erklærede sig enige i, at sagen kan 
afgøres – uden kendelse – i overensstemmelse med opmandens tilkendegivelse.

Opmanden udtalte:
Det er ubestridt, at de af sagen omfattede afskedigelser blev udløst af, at 
 arbejds processerne i Afsnit B2 og Afsnit B9 forventedes endeligt afviklet omkring 
1. juli 2014.
Da der sideløbende med, at arbejdsprocesserne i B2 og B9 blev afviklet, opstod 
flere arbejdsopgaver i Hal Syd som følge af, at emnerne fra B2 og B9 skulle 
samles her, og da det er ubestridt, at virksomheden i betydeligt omfang har gjort 
brug af såvel vikarbistand som overarbejde, finder jeg, at afskedigelserne alene 
kan anses for rimeligt begrundet i arbejdsmangel, såfremt det af virksomheden 
godtgøres, at de afskedigede medarbejdere ikke havde de fornødne kompeten-
cer til at kunne varetage de arbejdsopgaver, som virksomheden havde mulighed 
for at tilbyde i Hal Syd.
Det findes i den forbindelse efter bevisførelsen godtgjort, at svejsearbejdet i Hal 
Syd krævede en betydelig større erfaring og et højere kompetenceniveau end i 
B2 og B9, at der i Hal Syd ikke var brug for et særligt slibesjak, at opmåling og 
opmærkning i Hal Syd forudsatte uddannelse og erfaring i brug af landmåler-
udstyr, og at der i Hal Syd ikke var nogen ledige kranførerstillinger, som i øvrigt i 
givet fald ville forudsætte indehavelse af krancertifikat C og D.
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Jeg finder, at det herefter ikke kan kritiseres, at virksomheden har fundet, at 
den ikke havde mulighed for at overføre B, D, E og C til stillinger i Hal Syd, og 
at afskedigelserne af disse medarbejdere derfor har været rimeligt begrundet i 
medarbejdernes og virksomhedens forhold.
I forhold til A finder jeg imidlertid, at det efter bevisførelsen kan lægges til 
grund, at han havde de fornødne certifikater og kvalifikationer til at arbejde i Hal 
Syd. Der er ikke i det anførte om arbejdet i tilknytning til den nye svejserobot 
påvist samarbejdsproblemer, der kan føre til et andet resultat. Da afskedigelsen 
af A herefter ikke kan anses for rimeligt begrundet i hverken virksomhedens eller 
hans forhold, tilkommer der ham en godtgørelse, som efter en samlet vurdering 
fastsættes til 10.000 kr., idet der herved er lagt vægt på, at han havde under et 
års anciennitet og var projektansat. 
Opmandens honorar skal betales med halvdelen af hver af parterne.

Usaglig afskedigelse – ikke rimeligt begrundet i  
arbejdsmangel

Afskedigelsesnævnet (Tilkendegivelser)s tilkendegivelse af  
19. november 2015:

Sag 20150086
Dansk Metal for A mod DIO I v/ DI for Ejner Hessel A/S

Afsagt af opmand:
Poul Dahl Jensen

Sagen blev mundtligt forhandlet den 12. november 2015 kl. 14:30 med højeste-
retsdommer Poul Dahl Jensen som nævnsformand og opmand.
Der blev afgivet forklaring af lastvognsmekaniker A, tillidsrepræsentant Torben 
Aagaard, eftermarkedschef Christian Rich Jensen, driftsleder Peder Hessel og 
HR-chef Jesper Brahm Johansen.
Klager har nedlagt påstand om, at den indklagede virksomhed skal betale en 
efter Afskedigelsesnævnets skøn fastsat godtgørelse til A.
Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsfremstilling
A blev ansat som lastvognsmekaniker i virksomhedens afde ling i Herning den 
10. juli 2006. Af ansættelseskontrakten fremgik det, at As faste arbejds sted var 
afdelingen i Herning. 
I maj 2014 fortalte A sin værkfører, at hans kone var gravid. A varslede, at han i 
forbindelse med fødslen ønskede at holde orlov.
I starten af august 2014 blev der på virksomhedens initiativ afholdt nogle møder 
med A. På møderne drøftede man virksomhedens ønske om at overføre A til 
afdelingen i Tilst ved Aarhus. Virksomhedens ønske var begrundet i, at den 
havde mistet en større kundekontrakt, der var blevet opsat i maj måned, og at 
der derfor ikke var arbejde nok i Herning. A var på grund af køreafstanden ikke 
interesseret i at flytte til afdelingen i Tilst.
Den 15. august 2014 gik A på fædreorlov i 14 dage.
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I slutningen af august 2014, mens A stadig var på orlov, blev der afholdt endnu et 
møde. På mødet blev parterne enige om, at A midlertidigt blev flyttet til virk-
somhedens afdeling i Brande, hvor han startede den 1. september 2014 efter sin 
orlov.
Den 7. november 2014 blev A opsagt til fratræden den 16. januar 2015. Efter op-
sigelsesskrivelsen var opsigelsen begrundet i ”manglende, egnet, arbejde”. 
Den 10. november 2014 blev A tilbudt ansættelse i virksomhedens afdeling i 
Ringkøbing. Dette afslog A på grund af den ekstra transporttid, og han fortsatte 
herefter med at arbejde på værkstedet i Brande indtil sin fratræden den  
16. januar 2015.
Det er om nyansættelse af mekanikere i afdelingen i Herning oplyst, at der den  
1. juni 2014 blev ansat en mekaniker, efter at den pågældende i en periode havde 
arbejdet i afdelingen i Tilst, og at der herudover blev ansat en nyudlært mekani-
ker i afdelingen den 11. august 2014. 
Det er endvidere oplyst, at virksomheden har ca. 800 fastansatte, og at der i de 
seneste 5 år har været 97 mandlige ansatte, der har været på fædreorlov. 
Klager har til støtte for påstanden navnlig gjort gældende, at der ikke forelå ar-
bejdsmangel, og at opsigelsen reelt var begrundet i As afholdelse af fædreorlov. 
Opsigelsen var derfor i strid med ligebehandlingsloven. Subsidiært har klager 
gjort gældende, at afskedigelsen var i strid med Hovedaftalens  
§ 4, stk. 3. Ved at ansætte to mekanikere nogle få måneder før opsigelsen har 
virksomheden selv skabt den påståede arbejdsmangel.
Indklagede har til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand navnlig gjort gæl-
dende, at der forelå arbejdsmangel i afdelingen i Herning, og at opsigelsen derfor 
var rimeligt begrundet i virksomhedens forhold. Både før og efter opsigelsen 
tilbød virksomheden A ansættelse i andre af virksomhedens afdelinger i det midt-
jyske område, hvilket han imidlertid afslog. Opsigelsen var derfor ikke i strid med 
hverken ligebehandlingsloven eller Hovedaftalen.
Der har ikke mellem de af organisationerne udpegede medlemmer af Afskedigelses-
nævnet kunnet opnås flertal for en afgørelse af sagen, og afgørelsen træffes derfor 
af Nævnets formand som opmand. Parterne erklærede sig enige i, at sagen kan 
afgøres – uden kendelse – i overensstemmelse med opmandens tilkendegivelse.

Opmanden udtalte:
Tvisten i sagen angår, om virksomheden Ejner Hessel A/S’ opsigelse af mekaniker 
A den 7. november 2014 har været berettiget, herunder om der er sket en over-
trædelse af ligebehandlingslovens § 9, subsidiært Hovedaftalens § 4, stk. 3.

Ad ligebehandlingsloven
A blev opsagt den 7. november 2014 – dvs. mere end en måned efter, at han 
havde afsluttet sin fædreorlov. Det er ikke godtgjort, at beslutningen om opsigel-
se reelt var truffet, inden eller mens han var på fædreorlov. Klager har endvi-
dere ikke påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at 
opsigelsen af A helt eller delvis var begrundet i, at han havde afholdt fædreorlov. 
Hertil kommer, at virksomheden både før og efter opsigelsen tilbød ham ansæt-
telse i en anden af virksomhedens afdelinger, og at virksomheden var vant til, at 
mandlige medarbejdere tog fædreorlov. På den baggrund tages klagers anbrin-
gende om overtrædelse af ligebehandlingslovens § 9 ikke til følge.
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Ad Hovedaftalens § 4, stk. 3.
Virksomheden har begrundet opsigelsen af A den 7. november 2014 med, at der 
var arbejdsmangel i afdelingen i Herning, navnlig fordi man havde mistet en stør-
re kundekontrakt, der var blevet opsagt i maj 2014. Der er ikke grundlag for at 
tilsidesætte virksomhedens vurdering, hvorefter der på opsigelsestidspunktet ikke 
var arbejde til samtlige ansatte i afdelingen i Herning, og at man derfor måtte 
reducere antallet af mekanikere. Virksomheden havde ansat en mekaniker den  
1. juni 2014 og yderligere en mekaniker den 11. august 2014, og begge nyansæt-
telser var således sket, efter at virksomheden havde mistet den store kontrakt og 
kunne forudse en nedgang i arbejdsmængden. Virksomheden har ikke godtgjort, 
at A ikke ville kunne have udført den type mekanikerarbejde, som blev udført af 
de to nyansatte. På den baggrund findes virksomheden ved de to nyansættel-
ser at have skabt en situation, hvor A blev ”overtallig”, og opsigelsen af ham kan 
derfor ikke anses som rimeligt begrundet i arbejdsmangel.
Godtgørelsen for usaglig afskedigelse fastsættes til 40.000 kr. Der er herved 
taget hensyn til, at A havde en månedsløn på lidt under 35.000 kr. og en ancien-
nitet på 8 år. Der er endvidere taget hensyn til, at virksomheden før opsigelsen 
tilbød ham ansættelse i afdelingen i Tilst og få dage efter opsigelsen tilbød ham 
ansættelse i afdelingen i Ringkøbing. 
Indklagede skal betale opmandens honorar.

Virksomheden skulle betale løn med tilhørende lønandele

Virksomheden skulle betale medarbejderne løn med  tilhørende lønandele.
Arbejdsretten (Retsformandsafgørelser)s retsformands afgørelse af 3. februar 2014

Sag AR2013.0272 
Landsorganisationen i Danmark for Dansk Metal mod DS Håndværk og Industri 
for Turnmill Group Denmark A/S  
og DS Håndværk og Industri for Vagn Pedersen Værktøjs- og Maskin fabrik A/S.

Afsagt af dommer:
Thomas Rørdam i hvilken sag der sidst blev holdt retsmøde den 29. oktober 2013. 

Retten blev beklædt af næstformand, højesteretsdommer Thomas Rørdam. 

Som retsskriver fungerede dommerfuldmægtig Jakob  Groth-Christensen.

Der fremlagdes processkrift A af 18. november 2013 med bilag AJ fra DS Håndværk 
og Industri, påstandsdokument af 16. december 2013 fra DS Håndværk og Industri, 
bilag AK-AL fra DS Håndværk og Industri og bilag AF fra Landsorganisationen i 
Danmark.

ARBEJDSRETTEN
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For klager mødte: Landsorganisationen i Danmark ved jurist Dennis Schnell- 
Lauritzen.

For de indklagede mødte: DS Håndværk og Industri ved advokat Jacob 
 Kirkegaard Hansen.

Retsformanden bemærkede, at der var fremlagt to bilag AF i sagen, hvorfor 
Landsorganisationen i Danmarks bilag AF blev omlitreret til bilag AM. 

Klager, Landsorganisationen i Danmark for Dansk Metal, nedlagde påstande som 
i klageskriftet.
De indklagede, Turnmill Group Denmark A/S og Vagn Pedersen Værktøjs- og 
Maskinfabrik A/S, nedlagde påstande som i påstandsdokumentet. 

Steffen Køhler, [B], [F], Thomas Karstens, Lars Ravn Nielsen, Claus  Pedersen og 
Max Godsk afgav behørigt formanet forklaring.

Efter bevisførelsens afslutning konstaterede retsformanden, at parterne var 
uenige om den beløbsmæssige opgørelse af de otte medarbejderes lønkrav med 
tilhørende lønandele. 

På den baggrund foreslog retsformanden, at klager i denne omgang begrænse-
de sagen til spørgsmålet om, hvorvidt overdragelsen af virksomheden M/C CNC 
Teknik 2009 A/S eller en del heraf til Turnmill Group Denmark A/S og/eller Vagn 
Pedersen Værktøjs- og Maskinfabrik A/S var omfattet af lov om lønmodtageres 
retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Klagerne, Landsorganisationen i Danmark for Dansk  Metal, nedlagde herefter 
følgende påstand: 
De indklagede, Turnmill Group Denmark A/S og Vagn Pedersen Værktøjs- og 
Maskinfabrik A/S, skal anerkende at være pligtige til at betale de otte omhandlede 
medarbejdere løn med tilhørende lønandele for perioden forud for den  
15. december 2011 samt løn i perioden frem til 3. januar 2012 med tillæg af pro-
cesrente og bod for de begåede forhold.
De indklagede nedlagde påstand om frifindelse. 

Sagen blev procederet.
Parterne overlod det til retsformanden at afgøre sagen i henhold til arbejdsrets-
lovens § 16, stk. 3, 2. pkt. 

Retsformanden traf følgende afgørelse:
Virksomhedsoverdragelse:
De indklagede, Turnmill Group Denmark A/S og Vagn Pedersen Værktøjs- og 
Maskinfabrik A/S, er ejet af moderselskabet, Vagn Pedersen Holding ApS. 
I efteråret 2011 købte Vagn Pedersen Holding ApS halvdelen af aktierne i M/C 
CNC Teknik 2009 A/S. Lars Ravn Nielsen, der samtidig hermed eller kort forinden 
var blevet medejer af Vagn Pedersen Holding ApS, blev i den forbindelse ansat 
som direktør i M/C CNC Teknik 2009 A/S. Han var endvidere direktør i Turnmill 
Group Denmark A/S og Vagn Pedersen Værktøjs- og Maskinfabrik A/S.
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Kort efter, at Vagn Pedersen Holding A/S havde overtaget halvdelen af aktiekapi-
talen i M/C CNC Teknik 2009 A/S, blev det konstateret, at M/C CNC Teknik 2009 
A/S var i større økonomiske problemer end først antaget, hvilket bl.a. skyldtes, at 
selskabet blev mødt med et hidtil ukendt større skattekrav. Selskabet forsøgte at 
indgå en frivillig akkord med kreditorerne, hvilket imidlertid mislykkedes, hvorfor 
selskabets ledelse så sig nødsaget til at indgive egen konkursbegæring til skifte-
retten i Horsens mandag den 12. december 2011.
Efter bevisførelsen, herunder forklaringerne fra direktør Lars Ravn Nielsen og 
medarbejder [F], lægger Arbejdsretten til grund, at direktør Lars Ravn Nielsen 
torsdag den 15. december 2011 kaldte medarbejderne i M/C CNC Teknik 2009 
A/S sammen med besked om, at M/C CNC Teknik 2009 A/S havde indgivet egen 
konkursbegæring, og at der ikke var penge til at udbetale løn. Medarbejderne fik 
besked på at tage hjem og gå i fagforeningen. Det er ubestridt, at medarbejderne 
ikke fik udleveret noget på skrift fra selskabet.
Den 21. december 2011 afsagde skifteretten i Horsens konkursdekret over M/C 
CNC Teknik 2009 A/S og udpegede advokat Ole Møller Jespersen som kurator i 
konkursboet.
Ved købsaftale af 30. december 2011 solgte MC CNC Teknik 2009 A/S under 
konkurs samtlige driftsmidler og øvrige aktiver, der i øvrigt var omfattet af et virk-
somhedspant til Sydbank, til Turnmill Group Denmark A/S. Af købsaftalens pkt. 11 
om personale fremgår, at overdragelsen ikke omfattede forpligtelserne i forhold 
til sælgers tidligere personale, der var ”opsagt og fritstillet i forbindelse med kon-
kursdekretets afsigelse”. Overtagelsesdagen blev aftalt til den 4. januar 2012. 
Kurator, advokat Ole Møller Jespersen, rettede efterfølgende ved anbefalet brev 
af 3. januar 2012 henvendelse til medarbejderne i M/C CNC Teknik 2009 A/S 
under konkurs. I brevet hedder det bl.a.
”Som følge af konkursen skal du anses for opsagt med kortest muligt varsel 
regnet fra konkursdekretets dato. Jeg har fået oplyst, at du er hjemsendt og 
fritstillet torsdag d. 15. december 2011, og bekræfter herved som kurator, at jeg 
er indforstået hermed”. 
De i sagen omhandlede otte medarbejdere, [A], [B], [C], [D], [E], [F], [G] og [H] 
blev med virkning fra den 4. januar 2012 ansat i Turnmill Group Denmark A/S. Af 
ansættelseskontrakterne fremgår bl.a., at ancienniteten fra deres tidligere ansæt-
telse hos M/C CNC Teknik 2009 A/S overføres til Turnmill Group Denmark A/S. 
Arbejdsretten finder, at den omstændighed, at direktør Lars Ravn Nielsen på 
mødet den 15. december 2011 gav medarbejderne besked på at tage hjem og gå 
i fagforeningen på grund af manglende likviditet til lønudbetalinger som følge af 
indgivelsen af konkursbegæring ikke har karakter af eller kan sidestilles med en 
opsigelse og fritstilling af medarbejderne. Opsigelsen og fritstillingen af medar-
bejderne har derfor først fundet sted ved kurators, advokat Ole Møller Madsens, 
anbefalede brev af 3. januar 2012, som medarbejderne formentlig har modtaget 
den 4. januar 2012. Det må lægges til grund, at medarbejderne ikke på anden 
måde har været orienteret om indholdet af brevet før tidligst den 3. januar 2012.
På den baggrund, og da Turnmill Group Denmark A/S med overtagelsesdag 
den 4. januar 2012 overtog samtlige driftsmidler og øvrige aktiver fra M/C CNC 
Teknik 2009 A/S under konkurs samt med virkning fra samme dag ansatte de 
pågældende otte medarbejdere, finder Arbejdsretten, at de otte medarbejderes 
ansættelsesforhold må behandles som et ubrudt ansættelsesforhold, jf. herved 
bl.a. Arbejdsrettens afgørelse af 11. november 2010 i sag nr. AR2010.0063 og lov 
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om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer 
af Lars Svenning Andersen m.fl., 2009, 5. udgave, s. 190. 
Overdragelsen af M/C CNC Teknik 2009 A/S under konkurs’ virksomhed eller en 
del heraf til Turnmill Group Denmark A/S er således omfattet af § 2, stk. 1, i lov 
om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, og Arbejdsretten 
tager derfor Dansk Metals påstand til følge.
Under hensyn til sagens karakter og forløb finder Arbejdsretten, at bod ikke 
er forskyldt og tager derfor Turnmill Group Denmark A/S’ og Vagn Pedersen 
 Værktøjs- og Maskinfabrik A/S’ påstand om frifindelse for betaling af bod til følge.

Herefter bestemmes:
Indklagede, Turnmill Group Denmark A/S og Vagn Pedersen Værktøjs- og 
Maskinfabrik A/S, skal anerkende at være pligtig til at betale de otte omhandle-
de medarbejdere løn med tilhørende lønandele for perioden forud for den 15. 
december 2011 samt løn i perioden frem til 3. januar 2012 med procesrente fra 
de enkelte ydelsers forfaldsdag.
Turnmill Group Denmark A/S og Vagn Pedersen Værktøjs- og Maskin fabrik A/S 
frifindes for påstanden om betaling af bod.
Sagen sluttet.
Retten hævet.

Opsigelse – for sen betaling af løn

Arbejdsretten (Retsformandsafgørelser)s retsformandsafgørelse af  
14. maj 2012

Sag AR2011.0605
Landsorganisationen i Danmark for Dansk Metal mod Dansk Arbejds giverforening 
for Dansk Industri for Kaj Christensen Automobiler A/S

Afsagt af retsformand:
Jytte Scharling

I sagen, der blev optaget til afgørelse den 18. april 2012, traf retsformanden såly-
dende afgørelse:

Tvisten angår, om Kaj Christensen Automobiler A/S har handlet bods pådragende 
ved i to tilfælde at have betalt Rasmus Sloth Nielsens løn for sent.
Lønnen for ugerne 22 og 23 i 2011 
På baggrund af sagens oplysninger lægges det til grund, at Torben Simoni  
Jørgensen sygemeldte Rasmus Sloth Nielsen over for direktør Kaj Christensen  
i forlængelse af et mæglingsmøde den 31. maj 2012 om arbejdsmiljøet på ar-
bejdspladsen. Det lægges videre til grund, at Rasmus Sloth Nielsen på grund af 
sin sindsstemning ikke selv var i stand til at sygemelde sig og derfor havde bedt 
Torben Simoni Jørgensen herom.
Henset til, at Kaj Christensen modtog en sygemelding, og til omstændighe-
derne omkring sygemeldingen kunne Kaj Christensen ikke med rette gå ud fra, 
at Rasmus Sloth Nielsen ved sit efterfølgende fravær havde opsagt sin stilling. 
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Indklagede har herefter handlet bodspådragende ved først at have betalt Rasmus 
Sloth Nielsen løn under sygdom vedrørende ugerne 22 og 23 efter indkaldelse til 
fællesmøde.
Lønnen for ugerne 28-30 i 2011 
Af sagens bilag fremgår, at Kaj Christensen den 4. juli 2011 (bilag 3) skrev til 
Rasmus Sloth Nielsen og bad om en lægeerklæring samt oplysning om, hvornår 
Rasmus Sloth Nielsen forventede at genoptage sit arbejde. Rasmus Sloth Nielsen 
opsagde den 11. juli 2011 sin stilling hos Kaj Christensen (bilag G). Den efterføl-
gende dag kvitterede Kaj Christensen for opsigelsen og oplyste, at han havde 
noteret, at Rasmus Sloth Nielsen holdt ferie i ugerne 28-30 (bilag H). Det lægges 
efter forklaringerne til grund, at Rasmus Sloth Nielsen ikke reagerede på dette 
over for Kaj Christensen Automobiler, og at Rasmus Sloth Nielsen, inden han 
sygemeldte sig, havde fremsat ønske om ferie i disse uger. Det lægges endvidere 
til grund, at indklagede først på fællesmøde den 29. august 2011 blev klar over, 
at Rasmus Sloth Nielsen ikke havde afholdt ferie, og at sygelønnen blev betalt 
umiddelbart herefter.
Rasmus Sloth Nielsen har forklaret, at han sendte en lægeerklæring  
af 14. juni 2011 sammen med opsigelsesbrevet af 11. juli 2011. Kaj  
Christensen har forklaret, at han ikke har modtaget en lægeerklæring fra Rasmus 
Sloth Nielsen. Det fremgår ikke af opsigelsen eller kvitteringen herfor, at læge-
erklæringen var vedlagt. Det findes herefter ikke godtgjort, at Kaj Christensen 
modtog lægeerklæringen sammen med opsigelsen. Da Rasmus Slot Nielsen 
endvidere ikke reagerede på Kaj  
Christensens kvittering for opsigelsen, har Kaj Christensen været berettiget til at 
gå ud fra, at Rasmus Sloth Nielsen afholdt sin ferie som anmodet.
På den anførte baggrund findes indklagede ikke at have handlet bodspådragende 
vedrørende betalingen af lønnen for ugerne 28-30. Indklagede frifindes derfor 
for denne del af klagen.
Indklagede skal herefter betale bod for ikke at have betalt løn under sygdom i 
ugerne 22 og 23 i 2011. Henset til, at indklagede rettede for sig, og til størrelse af 
den for sent udbetalte løn fastsættes boden til 5.000 kr.

Herefter bestemmes:
Indklagede, Kaj Christensen Automobiler A/S skal betale en bod på 5.000 kr. til 
Dansk Metal.
Det idømte beløb skal betales inden 14 dage fra modtagelsen af udskriften af 
nærværende retsbog.
Sagen sluttet ved Arbejdsretten.
Retten hævet.

Misbrug af ledelsesretten 

Arbejdsrettens dom af 21. februar 2012

Sag AR2011.0291
Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, Dansk El-Forbund og 
Dansk Metal (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk  Arbejdsgiverforening for DI 
Overenskomst I ved DI for Tivoli A/S  
(advokat Jeanette Justesen)
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Referencer:
Hovedaftalen mellem DA og LO § 4, stk. 1

Afsagt af dommerne:
Jens Peter Bostrup, Oluf Engell, Knud Erik Linius, Benny Rosberg, Jytte Scharling 
(retsformand), Kim Simonsen og Peter Stenholm

Indledning
Denne sag drejer sig om, hvorvidt Tivoli A/S har misbrugt sin ledelsesret og som 
følge heraf overtrådt Hovedaftalens § 4, stk. 1, og Industriens Overenskomsts § 4, 
stk. 1, ved at have pålagt sine medarbejdere at underskrive ansøgningsskemaer 
vedrørende VEU-godtgørelse.

Påstande
Klager, Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, Dansk El- 
Forbund og Dansk Metal, har nedlagt påstand om, at Tivoli A/S til Fagligt Fælles 
Forbund, Dansk El-Forbund og Dansk Metal skal betale en efter Arbejdsrettens 
skøn fastsat bod.
Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for DI Overenskomst I ved DI for  
Tivoli A/S, har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsfremstilling
I en e-mail af 14. juni 2010 til Pia Mette Christiansen, VIA University  College, 
Horsens, sendte HR-koordinator i Tivoli Tina Lind Larsen  
følgende forespørgsel:
“medarbejderudviklingssamtaler - amu kode til det, kan du hjælpe”
Pia Mette Christiansen besvarede i en e-mail af 17. juni 2010 henvendelsen således:
“Jeg kan desværre ikke låne nogen fag der hedder noget med MUS. Jeg med-
sender 2 eksempler på nogle 2 dages fag vi har. Du kunne jo kigge på dem og se 
efter om det er noget der kan undervise i “.
I efteråret 2010 afholdt Tivoli medarbejderudviklingssamtaler (MUS). I forbindelse 
hermed anmodede Tivoli medarbejderne om at underskrive ansøgninger om 
adgang til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse vedrørende et kursus be-
nævnt “Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser” og ansøgninger om 
VEU-godtgørelse for en todages kursusaktivitet.
Der er i sagen fremlagt eksempler på de ansøgningsskemaer, som medarbejder-
ne blev bedt om at udfylde i forbindelse med MUS.
Af de fremlagte ansøgningsskemaer om VEU-godtgørelse fremgår blandt andet 
følgende:

1.Uddannelsesstedets attestation  
(Udfyldes af uddannelsesstedet)

Uddannelsens titel/fagtitel: Medarbejderen som deltager i forandrings-
processer Kode: 44383 ...
Uddannelsesperiode: 03.11.10 - 04.11.10 Antal dage: 2 Antal timer  
pr. dag: 7,4
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3. VEU-godtgørelse  
(alle spørgsmål skal besvares af ansøgeren) ...

f. Vil du udføre dit sædvanlige arbejde i  uddannelsesperioden?  
X Nej Ja ...

5. Ansøgerens underskrift på ansøgning om  
VEU-godtgørelse ...

Jeg erklærer, at de oplysninger, jeg har givet, er rigtige, og at jeg ikke har 
fortiet omstændigheder, der har betydning for min ret til VEU-godtgørelse 
og befordringstilskud til AMU og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompe-
tencebeskrivelse. Jeg har pligt til at give a-kassen besked, hvis de oplysnin-
ger, som jeg har givet, bliver ændret, inden jeg starter på uddannelsen eller 
under uddannelsen. F.eks. at jeg bliver sagt op eller selv siger op.
Dato Underskrift

Af de fremlagte ansøgningsskemaer om adgang til erhvervsrettet voksen- og 
efteruddannelse fremgår blandt andet følgende:

Hvilke kurser/uddannelser søger du? Periode:
Medarbejderen som deltager i  13.12.10 - 
forandringsprocesser 14.12.10 

 

Jeg erklærer, at mine oplysninger på denne tilmeldingsblanket er rigtige, 
og at j eg ikke har udeladt oplysninger. Jeg forpligter mig til at underrette 
uddannelsesstedet, hvis de oplysninger, som jeg har givet, ændres inden jeg 
starter på eller under uddannelsen, f.eks. at jeg er blevet opsagt eller har sagt 
min stilling op.
Dato: 13.12.2010 Underskrift

I et brev til samtlige medarbejdere fra Stine Lolk, underdirektør for kommunika-
tion og underholdning i Tivoli, hedder det:

“VEU ifm. MUS for fastansatte
Efter at have fået spørgsmål fra en række medarbejdere og ledere vedr. vores 
arbejde med at få VEU for vores MUS’er med fastansatte, har vi forfattet dette, 
som forhåbentlig giver svar på spørgsmålene:
Tivoli har gennem de seneste år haft fokus på at søge del i de midler, som staten 
hvert år afsætter til kompetenceudviklingsaktiviteter og efteruddannelse - kaldet 
VEU-godtgørelse (Voksen Efter Uddannelses-godtgørelse) og givet til erhvervs rettet 
voksenuddannelse for medarbejdere med ingen, kort eller mellemlang uddannelse.
Hvorfor?
At søge puljerne er den måde vi kan opretholde et højt uddannelsesniveau på. 
Godtgørelserne betyder, at vi har råd til at lave langt flere aktiviteter, fordi vi kan 
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få dækket en del af lønudgifterne. Med andre ord: Uden VEU, ville vi være nødt 
til at sænke antallet af medarbejder-udviklingsaktiviteter i Tivoli. Og på den måde, 
opfylder midlerne netop sit formål.
Vi søger i dag til langt fra alt det, som vi kan, fordi vi har besluttet at tage det 
trin for trin: Vi begyndte med at søge til alm. kurser, for to år siden tog vi Tivoli- 
Skolen med, sidste år kick-off-møder, og i år har vi så besluttet at søge VEU for 
vores MUS-samtaler med fastansatte.

Hvordan?
Det er en kompliceret proces for virksomheder at søge af flere årsager. Først og 
fremmest er puljen dynamisk, så reglerne for ansøgning ændrer sig løbende. Det, 
der gælder i år, kan altså sagtens være ændret til næste år.
Man søger ind i nogle på forhånd definerede puljer, som har nogle overordnede 
titler. F.eks. når det gælder MUS, så søger man ‘medar bejderen der deltager i for-
andringsprocesser’, hvilket kan virke ulogisk, men sådan er systemet tilrettelagt.
Når man søger midlerne, skal man sikre sig, at alt tid, der bruges på aktiviteten 
inkl. forberedelse og opfølgning er inkluderet. Det kan være svært at bedømme, 
og i tilfældet MUS er det defineret som to dage, fordi der både er forberedel-
se, samtale og ikke mindst opfølgning. Det er der sikkert nogen, som ikke helt 
bruger, men der er mange, som gør, fordi opfølgningen f.eks. kan indeholde 
afsøgning af markedet for kursusaktiviteter, møder med kolleger osv.
For at staten kan sikre sig, at virksomhederne holder et godt niveau på udviklings-
aktiviteterne, skal man som virksomhed have en samarbejdspartner i form af en 
skole, som skal godkende kursusindholdet. I vores tilfælde er det Horsens Han-
delsskole, der løbende sikrer, at vi lever op til kravene. De kan f.eks. vælge at lave 
en stikprøve eller komme på besøg, hvilket de allerede har været. I andre tilfælde 
kan det være en anden skole f.eks. samarbejdede vi med Niels Brock ifm. første-
hjælpskurserne i foråret 2010 - det kommer altså helt an på, hvad man søger til.
Vi har aftalt med skolen, vi samarbejder med, at vi så vidt som muligt skal over-
holde de datoer, der er fortrykt på skemaerne, men da vi er en sæsonvirksom-
hed, har vi fået lov til at være fleksible mht. til afholdelse af samtalerne, så længe 
de afholdes i efterår/vinter 2010.
Hvem skal underskrive?
Man skal kun skrive under, hvis man er indkaldt til MUS eller har afholdt i dette 
efterår. Har en medarbejder fået et skema af sin leder, men ikke en dato for 
 samtalen, så skal man skynde sig at rykke lederen for mødet.
Egen uddannelse ifm. overenskomster
Nogle medarbejdere i Tivoli har som del af deres overenskomst, at de optjener 
kursusdage til egen uddannelse pr. år. Kurser, som dækker hele Tivoli, bliver 
ikke fratrukket disse dage, så man vil altså ikke opleve at få færre dage til egen 
uddannelse, fordi man skriver under på VEU-skemaer.
Undskyld besværet, men vi gør det for vores allesammens skyld!
Vi ved godt, at det er både besværligt og arbejdskrævende at søge puljerne, skri-
ve under på skemaerne osv., men husk, at vi gør det vores allesammens skyld, så 
vi kan blive ved med at efteruddanne og udvikle os også i årene fremover”. 
Brevet blev lagt ud på Tivolis intranet.
I et brev af 27. december 2010 til Dansk Arbejdsgiverforening anmodede Lands-
organisationen i Danmark om et fællesmøde med henvisning til bl.a., at det var 
Dansk Metals opfattelse, at virksomheden misbrugte ledelsesretten samt bidrog 
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til et dårligt samarbejde. Der blev herefter afholdt fællesmøde den 5. januar 2011, 
hvorunder enighed ikke kunne opnås.
Undervisningsministeriet, afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse, har i 
brev af 21. januar 2011 til Fagligt Fælles Forbund udtalt, at det ikke er i overens-
stemmelse med AMU-regler, at det pågældende AMU-kursus er anvendt til MUS 
samtaler for Tivolis ansatte.

Forklaringer
Der er afgivet forklaringer af Henning Munksø, Jørgen Kaas, Tom Christiansen og 
Stine Lolk.
Henning Munksø har forklaret bl.a., at han blev ansat i Tivoli i 2004. For to år 
siden blev han valgt som tillidsrepræsentant for maskinværksted og reparatører. 
Han er tillidsrepræsentant for i alt 18 personer.
Han blev indkaldt til MUS i slutningen af efteråret 2010. Der var afsat en time til 
mødet, som blev afholdt på en almindelig arbejdsdag, og som blev gennemført 
med hans nærmeste leder. På mødet talte de blandt andet om, hvilke kurser han 
skulle deltage i i det kommende år og om trivslen og samarbejdet på arbejds-
pladsen.
På et efterfølgende værkstedsmøde fik han og kollegaerne udleveret skemaer 
vedrørende ansøgning om adgang til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 
og ansøgning om VEU-godtgørelse. Hans leder sagde, at de havde været på kur-
sus, og at de skulle skrive under. Både medarbejderne og lederen kom i tvivl om 
udfyldelsen af skemaerne, fordi ingen havde deltaget i det kursus, som var anført 
på skemaet. Lederen sagde, at han ville undersøge sagen nærmere og samlede 
skemaerne ind igen. Nogle dage senere kom han tilbage og sagde, at HR-afde-
lingen havde sagt, at de skulle skrive under. Han sagde, at det havde noget at 
gøre med MUS. Det forstod medarbejderne ikke, og næsten alle nægtede derfor 
at skrive under.
Medarbejderne hæftede sig blandt andet ved, at datoerne på det angivne kursus 
ikke stemte overens med datoen for afholdelse af MUS.
Efterfølgende holdt Tina Lind Larsen fra HR-afdelingen et møde med dem. Hun 
talte til dem i en nedladende tone. Stemningen på mødet var meget negativ, og 
det endte med, at nogle skrev under, fordi de følte sig pressede. Selv skrev han 
ikke under på det tidspunkt. På tidspunktet for afholdelse af mødet med Tina 
Lind Larsen havde Stine Lolk endnu ikke sendt meddelelsen om ansøgnings-
skemaerne ud på intranettet.
På et senere tidspunkt bad hans leder ham om at skrive under, hvilket  
han gjorde. Han sagde dog samtidig, at han tog en kopi, som han ville give til sin 
fagforening. Det var hans opfattelse, at det var åbenbart forkert at skrive under, 
men han følte, at han var under et sådant pres, at han var nødt til det.
Blandt andre medarbejdergrupper blev der også holdt møder med Tina Lind 
Larsen. Han fik oplyst, at Tina Lind Larsen skærpede tonen på disse møder. 
Hun sagde blandt andet, at de ikke havde den rette holdånd, og at de skadede 
virksomheden. Tonen var utrolig grov, og flere var bange for at miste deres job, 
selvom Tina Lind Larsen ikke truede med dette. Herefter skrev alle under.
Jørgen Kaas har forklaret bl.a., at han blev valgt som tillidsrepræsentant for fire år 
siden for elektronik-medarbejderne, som består af 7 medarbejdere og en lærling.
Han blev opmærksom på VEU-sagen i efteråret 2010 under et møde med sin 
nærmeste leder, Finn Andersen. Han sagde til Finn Andersen,  
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at han syntes, at det lød som en underlig konstruktion at bruge VEU-skemaer i 
forbindelse med MUS.
Efterfølgende blev han indkaldt til MUS. Samtalen varede omkring fem kvarter 
og foregik på en almindelig arbejdsdag. På mødet talte de om forventninger-
ne til det kommende år, om efteruddannelse og om samarbejde og trivsel på 
arbejdspladsen. På et tidspunkt efter afholdelse af MUS blev der lagt skemaer 
om deltagelse på et kursus og om VEU på medarbejderes bord med en seddel 
om, at de skulle skrive under. De ville imidlertid ikke skrive under, da datoerne, 
kursus indholdet og varigheden af kurset ikke stemte overens med virkeligheden.
Herefter blev der afholdt et hjælpemøde forestået af Tina Lind Larsen. Han del-
tog ikke selv i mødet, men kollegaerne fortalte ham efterføl gende, at de havde 
følt sig intimiderede. På mødet havde nogen sagt til Tina Lind Larsen, at han 
havde sagt, at de ikke skulle skrive under. Det havde han dog aldrig sagt. Han 
havde kun sagt, at han ikke selv ville skrive under. Det fik Tina Lind Larsen til at 
ringe hjem til ham på en fridag. Hendes tone var meget skarp.
Meddelelsen fra Stine Lolk blev sendt ud på intranettet efter drøftelser på et 
SU-møde i november, hvor fællestillidsrepræsentanten deltog.
Hele forløbet omkring udfyldelse af skemaerne tog cirka halvanden måned, og 
det endte med, at alle skrev under. Han endte selv med at skrive under, for-
di Tina Lind Larsen kom ned til ham og forlangte det. Hun sagde, at hun ville 
blive siddende hos ham, indtil han skrev under. Da han havde skrevet under, tog 
han en kopi af skemaerne. Han sagde til Tina Lind Larsen, at oplysningerne på 
skemaerne ikke stemte overens med virkeligheden. Han syntes stadig ikke, at det 
var rigtigt at skrive under, men han syntes, at situationen var meget ubehagelig, 
og han følte sig presset, også selv om han ikke blev truet med at blive opsagt. 
Efterfølgende tog han kontakt til sin fagforening
Han ved ikke, om der var andre medarbejdergrupper, der direkte blev truet med 
at blive fyret. Det var ikke situationen i hans gruppe, men de følte sig meget 
pressede. Han kendte godt Tina Lind Larsen i forvejen. Hun var menig HR-med-
arbejder, men han opfattede det sådan, at hun i situationen omkring skemaerne 
var ledelsens forlængede arm. Hun var normalt flink, men hun kunne godt være 
skrap, hvis der var uenighed om noget.
Tom Christiansen har forklaret bl.a., at han blev ansat i Tivoli i 1980 som elek-
triker. Han er fællestillidsrepræsentant. Han er desuden tillidsrepræsentant for 
elektrikergruppen, der består af ti medarbejdere.
Han deltog i SU-mødet den 15. november 2010. Han bragte op, at der var med-
arbejdere, der havde følt sig presset over, at de var blevet bedt om at udfylde 
skemaer vedrørende VEU. Den samlede ledelse, herunder Stine Lolk, var til stede 
på mødet. Han bragte emnet op, både fordi medarbejdere havde følt sig presse-
de, og fordi han ikke forstod, hvorfor man skulle skrive under. Stine Lolk svarede, 
at hun ville udsende en meddelelse, der ville forklare, hvorfor skemaerne skulle 
underskrives.
Skemaerne blev udleveret i udfyldt tilstand på et morgenmøde, sådan at de bare 
skulle skrive under. Han gjorde indsigelse over sit eget skema, da datoerne var 
forkerte. Hans leder sagde, at så kunne han selvfølgelig ikke skrive under, og at 
han ville kontakte sin chef herom. Ingen havde på dette tidspunkt skrevet under. 
De undrede sig blandt andet over det angivne timetal.
Efterfølgende blev han ringet op af underdirektør i Tivoli Mogens Ramsløv, der 
spurgte, hvorfor han ikke ville skrive under. Mogens Ramsløv sagde, at han bare 
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selv kunne rette datoerne, hvis de var forkerte. Det ville han dog ikke, og han 
nævnte i den forbindelse, at også det samlede tidsforbrug var forkert.
En dag, hvor han havde fri, blev der holdt et møde, hvor medarbejderne blev 
bedt om at skrive under. Efter mødets afholdelse blev han ringet op af en 
kollega, der var utryg ved at underskrive skemaerne. Kollegaerne havde på det 
tidspunkt endnu ikke skrevet under. På et efterfølgende møde havde kollegaerne 
dog skrevet under, fordi de syntes, at Tina Lind Larsen havde optrådt truende på 
mødet. Han ringede herefter til Tina Lind Larsen og bad om en forklaring, men 
hun blev vred og smækkede røret på.
Dagen efter mødet ringede han til Stine Lolk og sagde, at der var foregået noget, 
der ikke var i orden. Samme dag bad hans leder ham igen om at skrive under, 
men han nægtede fortsat, da han mente, at det var ulovligt. Næste dag deltog 
han i et møde med Stine Lolk og Mogens Ramsløv, hvor de talte om Tina Lind 
Larsens opførsel og hans egen nægtelse af at underskrive skemaerne. De spurgte 
ham, hvorfor han ikke havde skrevet under. Han svarede, at han ikke ville skrive 
under, fordi han ikke havde været på det kursus, der fremgik af skemaerne, og 
fordi han hverken havde modtaget kursusmateriale eller undervisning. Han havde 
kun været til MUS. Han fik så at vide, at alt var i orden. Mogens Ramsløv bemær-
kede, at det selvfølgelig var frivilligt at skrive under, men at han så nok ikke var 
den første i køen til at komme på kursus. Det endte med, at han skrev under. 
Herefter kontaktede han fagforeningen.
Stine Lolk har forklaret bl.a., at hun er underdirektør for kommunikation og 
underholdning. Hun har blandt andet ansvaret for HR-afdelingen. Der er næsten 
500 fastansatte i Tivoli, men i sæsonen er der op til 1.600 ansatte, inklusiv fast-
ansatte og sæsonansatte. Medarbejderne er delt op i omkring 80 afdelinger.
Tivoli arbejder meget med kompetenceudvikling og har mange typer af kursus-
aktiviteter, både for de fastansatte og for de sæsonansatte. Deltagelse i MUS er 
obligatorisk for alle medarbejdere, og hovedparten af samtalerne fører til en form 
for opfølgning, for eksempel i form af kursusaktivitet.
Da hun overtog ansvaret for HR-afdelingen i 2007, begyndte hun at undersøge 
mulighederne for refusion til uddannelsesformål. Hun fik at vide af andre virk-
somheder, at der også kunne søges om refusion for afholdelse af MUS. I 2010 
begyndte de at undersøge mulighederne herfor nærmere. Tina Lind Larsen  
tog via e-mail kontakt til Tivolis samarbejdspartner inden for uddannelse, VIA 
University College, Horsens. Hun spurgte i e-mailen, om der var en AMU-kode 
til MUS. Hertil svarede kontaktpersonen nej, men oplyste samtidig, at der var to 
andre mulig heder for refusion.
Systemet med kursusbeskrivelse og kursustitler indebærer blot, at den aktivitet, 
man vil have omfattet, skal indeholde elementer fra beskrivelsen. Set over et 
helt år syntes hun, at varigheden af det pågældende kursus - to dage - passede 
meget godt på den tid, der samlet bruges på forberedelse til MUS, afholdelse 
og opfølgning på samtalen pr. medarbejder. Systemet fungerer således, at man 
søger om godtgørelse flere måneder før selve aktiviteten. Tivoli spurgte skolen, 
om der var fleksibilitet med hensyn til, hvornår MUS kunne afholdes. Fleksibili-
teten var nødvendig af hensyn til i Tivolis drift, herunder de forskellige sæsoner i 
Tivoli. Tivoli fik at vide, at MUS blot skulle være afholdt i efteråret/vinteren 2010. 
Formålet med MUS var at gøre status over, hvor medarbejderen var, og hvor 
medarbejderen var på vej hen. Kursusbeskrivelserne var generelle, og hun syntes 
ikke, at det var helt skævt.
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Det viste sig, at der var mange medarbejdere, der ikke forstod skema erne. 
Fælles tillidsmanden bragte spørgsmålet op på SU-mødet den 15. november 
2010. Det førte til, at hun lagde information herom ud på intranettet, ligesom 
hun bad HR-medarbejder Tina Lind Larsen om at orientere om skemaerne på 
møder med de forskellige medarbejdergrupper. Meddelelsen på intranettet blev 
lavet umiddelbart efter SU- mødet i november. Underskrivelsen af skemaerne 
voldte ikke problemer blandt alle medarbejdergrupper.
Tina Lind Larsen, der ikke længere arbejder i Tivoli, var konsulent i HR-afdelingen 
med ansvar for blandt andet kursusaktiviteter og interne medarbejderaktiviteter. 
Alle ansatte i Tivoli kendte Tina Lind Larsen. Hun kunne være både sød og skrap. 
Da Tina Lind Larsen kom tilbage fra møderne, var hun ked af det. Der havde væ-
ret en aggressiv stemning, og hun havde følt sig presset. Tina Lind Larsen havde 
ingen ledelsesbeføjelser, og hun kan derfor godt forestille sig, at Tina på møder-
ne henviste medarbejderne til at tale med deres leder, hvis de ikke ønskede at 
skrive under. Det synes hun faktisk er en korrekt håndtering fra Tina Lind Larsens 
side. Tina Lind Larsens instruks om, at medarbejderne skulle underskrive, kom fra 
ledelsen.
Hun var selv sikker på, at det var helt efter bogen, at de bad medarbejderne om 
at skrive under på skemaerne, og derfor forventede hun også, at medarbejderne 
rent faktisk skrev under. Der var ikke tale om, at nogen ville miste deres job, hvis 
de ikke skrev under. Det handlede om, at der ville være færre midler til kursus-
aktiviteter, hvis ikke alle skrev under.
Hendes opfattelse af, at man kunne få refusion for MUS, var baseret på oplys-
ningerne i emailkorrespondancen med VIA University College. Hun foretog ikke 
yderligere undersøgelser af regelgrundlaget, heller ikke efter at medarbejderne 
protesterede mod at skrive under. Der blev dog i anledning af medarbejdernes 
protest taget telefonisk kontakt til skolen, men det var ikke noget, hun selv gjorde.
Den 23. december 2010 holdt hun og Mogens Ramsløv et møde med Tom 
 Christiansen. De talte om den dårlige stemning, der havde været på møderne 
mellem Tina Lind Larsen og medarbejdergrupperne. Mogens Ramsløv sagde 
blandt andet, at hvis Tom Christiansen ikke skrev under, ville der være færre mid-
ler til kurser. Han sagde ikke noget om, at Tom Christiansen ikke selv ville komme 
på kurser, hvis han ikke skrev under.
Efterfølgende blev Tivoli klar over, at det ikke var korrekt at søge refusion til MUS. 
Undervisningsministeriet havde sat en undersøgelse i værk af en række skolers 
administration af reglerne. I den forbindelse kontaktede Tivoli VIA University 
College, og de var enige om at trække ansøgningerne tilbage for en sikkerheds 
skyld. 18 skoler er efterfølgende blevet pålagt at betale midler tilbage. Det gælder 
også VIA University College.
Tivoli ville have oppebåret 1.500 kr. i tilskud pr. medarbejder med ingen, kort eller 
mellemlang uddannelse. Sådanne medarbejdere var der i 2010 nok omkring 100 
af. Tivolis omsætning var i 2010 på 622 mio. kr., og overskuddet var på 9 mio. kr.
Samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne har altid været godt, og det er 
det stadig. Tivoli er således for nylig kåret til den tredjebedste store virksomhed 
på baggrund af blandt andet besvarelser fra medarbejderne. Denne sag har ikke 
været ødelæggende for samarbejdet. Hun hørte først om anklagerne om pres-
sion, da de fik fællesmøde-indkaldelsen. Hun blev meget overrasket.



ORGANISATORISK BERETNING    KONGRES 2016 DANSK METAL   107

Parternes argumentation
Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, Dansk El-forbund og 
Dansk Metal har anført bl.a., at der tilkommer arbejdsgiveren en meget vidtgåen-
de ret til at lede arbejdet. Denne ret er imidlertid groft misbrugt i denne sag.
Som udgangspunkt skal de instrukser, som arbejdsgiveren giver, følges af medar-
bejderne. Instruksen gives derfor på arbejdsgiverens risiko, og hvis instruksen er 
forkert, kan der være tale om misbrug. Ledelsesretten er underlagt det alminde-
lige saglighedskrav.
I denne sag instruerede Tivoli medarbejderne om at underskrive erklæringer 
vedrørende VEU-godtgørelse, og som led i denne proces udsatte Tivoli medar-
bejderne for et overordentligt stort pres. Presset blev til på den øverste ledelses 
foranledning. Det var ikke sagligt at gennemtvinge underskrivelsen af ansøgnin-
gerne, eftersom Tivoli derved påbød medarbejderne på tro og love at underskri-
ve erklæringer, der indeholdt urigtige oplysninger. Det er almindelig kendt viden, 
at MUS ikke medfører et tidsforbrug på to arbejdsdage pr. medarbejder. Det er 
Tivolis risiko, at grundlaget for at underskrive erklæringerne ikke var rigtigt, også 
selv om Tivoli måtte være i god tro, eftersom Tivoli trods gentagne protester fra 
medarbejderne valgte at gennemtvinge instruksen. Protesterne burde have fået 
Tivoli til at undersøge regelgrundlaget vedrørende VEU-godtgørelse nærmere.
Instruksen om, at medarbejderne skulle underskrive, må anses som utilbørlig og 
retsstridig pression. Herved har Tivoli klart overskredet grænserne for ledelsesret-
ten og forbrudt sig imod Hovedaftalens § 4, stk. 1, og overenskomstens § 4, stk. 1.
Som følge af de skete overenskomstbrud bør der udmåles en meget betydelig 
bod. Ved bodens størrelse bør det indgå i skærpende retning, at Tivoli med in-
struksen har grebet ind i medarbejdernes personlige integritet derved, at medar-
bejderne muligt risikerede at medvirke til strafbare forhold ved på tro og love at 
afgive forkerte oplysninger. Det bør også indgå, at der var tale om et utilbørligt 
pres, der blev fastholdt trods medarbejdernes protester.
Dansk Arbejdsgiverforening for DI Overenskomst I ved DI for Tivoli A/S har anført 
bl.a., at det forhold, at en arbejdsgiver begår en fejl, ikke i sig selv betyder, at 
arbejdsgiveren har misbrugt ledelsesretten. Der kræves et kvalificeret forhold. Det 
er helt afgørende, om arbejdsgiveren kan siges at have været i ond tro. Et sådan 
kvalificeret forhold foreligger ikke i denne sag, idet Tivoli var i god tro om, at det var 
berettiget at bede medarbejderne om at underskrive de omhandlede ansøgninger.
Som udgangspunkt skal medarbejderne følge arbejdsgiverens instrukser, med-
mindre der er tale om strafbare forhold eller noget, der ligger klart uden for ar-
bejdsforholdet. Det var i denne sag ikke åbenbart, at det var forkert at underskri-
ve ansøgningerne. Det har formodningen imod sig, at det var åbenbart forkert, 
eftersom samtlige medarbejdere skrev under.
Tivoli baserede sin viden om VEU-godtgørelse på oplysninger fra den kursusvirk-
somhed, som Tivoli på daværende tidspunkt samarbejdede med. Det kan ikke 
bebrejdes Tivoli, at man lagde kursusvirksomhedens oplysninger til grund uden 
at foretage selvstændige undersøgelser af regelgrundlaget. Herudover blev der 
i tiden op til og efter MUS reelt brugt så megen tid, at det retfærdiggjorde det i 
ansøgningerne oplyste tidsforbrug på to arbejdsdage pr. medarbejder. På bag-
grund af de oplysninger, som Tivoli havde, var det Tivolis opfattelse, at medarbej-
derne var forpligtet til at underskrive ansøgningsskemaerne. Dette understøttes 
af, at Tivoli ved Stine Lolks brev til medarbejderne, der blev lagt på intranettet, 
redegjorde for sin opfattelse.
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Der blev ikke udøvet pression fra Tivolis side i forbindelse med medarbejdernes 
underskrift på ansøgningerne. Bevisbyrden herfor påhviler klager, og den er ikke 
løftet. Efter de afgivne forklaringer var der en dårlig tone på møderne mellem 
Tina Lind Larsen og de forskellige medarbejdergrupper, men det er ikke doku-
menteret, at nogen blev udsat for trusler. Tina Lind Larsen var desuden en menig 
medarbejder uden nogen ledelsesbeføjelser, og det er ikke troværdigt, at hun 
skulle have intimideret større medarbejdergrupper. Alle medarbejderne under-
skrev, og det må lægges til grund, at de gjorde det, fordi de mente, at de var 
forpligtet hertil. Der er da heller ingen af medarbejderne, der har rejst sager i det 
fagretslige system.
Klager har således ikke løftet bevisbyrden for, at der er sket brud på hovedaftalen 
eller overenskomsten. Skulle Arbejdsretten finde, at der er sket brud på hoved-
aftalen eller overenskomsten, bør der alene udmåles en beskeden bod henset til, 
at Tivoli var i god tro, og henset til, at ingen medarbejdere blev opsagt.

Arbejdsrettens begrundelse og resultat
Det er ubestridt, at Tivoli i forbindelse med afholdelse af medarbejderudvik-
lingssamtaler bad medarbejderne om at underskrive erklæringer om, at de have 
deltaget i kurser af 2 dages varighed, idet Tivoli ønskede at opnå refusion via 
AMU-systemet for tid anvendt til medarbejderudviklings samtaler.
En række medarbejdere ønskede ikke at underskrive og rejste spørgsmål om 
rigtigheden af erklæringerne, der skulle underskrives på tro og love. Tivoli fastholdt 
imidlertid, at medarbejderne var forpligtede til at underskrive. Arbejdsretten lægger 
til grund, at Tivoli ikke - ud over en telefonisk henvendelse til kursusvirksomheden 
VIA University College - iværksatte selvstændige undersøgelser om berettigelsen af 
at modtage VEU-godtgørelse i anledning af medarbejdernes protester.
Tivoli afholdt vejledningsmøder for medarbejderne vedrørende erklæringerne. 
Møderne blev forestået af Tina Lind Larsen efter instruks fra Stine Lolk. Arbejds-
retten finder på baggrund heraf, at Tina Lind Larsen i denne sammenhæng 
optrådte som repræsentant for ledelsen.
Arbejdsretten finder, at de af medarbejderne rejste spørgsmål om rigtigheden af 
erklæringerne sammenholdt med, at erklæringerne fremstod med et klart forkert 
faktuelt indhold, burde have fået Tivoli til at iværksætte selvstændige undersøgel-
ser af regelgrundlaget. I overensstemmelse med Undervisningsministeriets ud-
talelse i brevet af 21. januar 2011 til Fagligt Fælles Forbund lægger Arbejdsretten 
til grund, at Tivolis krav om VEU-godtgørelse var i strid med de gældende regler 
for området, og at dette ville have stået Tivoli klart, såfremt virksomheden havde 
foretaget de fornødne undersøgelser. På denne baggrund burde Tivoli ikke have 
fastholdt, at medarbejderne skulle underskrive erklæringerne.
Efter de afgivne forklaringer fra tillidsrepræsentanterne og de heri indeholdte be-
skrivelser af hændelsesforløbet, finder Arbejdsretten det tilstrækkeligt godtgjort, 
at medarbejderne i forbindelse med instruksen om at underskrive erklæringerne 
blev udsat for et pres, der lå ud over det tilbørlige, og Tivoli har herved misbrugt 
sin ledelsesret.
Som følge af det anførte har Tivoli handlet i strid med  Hovedaftalens § 4, stk. 1. 
Der er ikke tilstrækkeligt grundlag for tillige at fastslå, at Tivoli har handlet i strid 
med overenskomstens § 4, stk. 1.
Efter forholdets karakter finder Arbejdsretten, at der er forskyldt en bod, der 
 passende kan fastsættes til 100.000 kr.
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Thi kendes for ret:
Tivoli A/S skal til Fagligt Fælles Forbund, Dansk El-Forbund og Dansk Metal betale 
en bod på 100.000 kr.
I sagsomkostninger til Arbejdsretten skal Dansk Arbejdsgiverforening  
for DI Overenskomst I ved DI for Tivoli A/S betale 2.000 kr.

Kontinuerlige, tidsbegrænsede udsendelser til samme  virksomhed

Virksomheden var ikke berettiget til at foretage kontinuerlige tids begrænsede 
udsendelser til samme brugervirksomhed

Faglig Voldgiftssag kendelse af 13. juli 2015

Sag FV2014.0063
CO-industri for Dansk Metal for [person1] (advokat Nicolai Westergaard) mod DI 
Overenskomst I v/DI for PPP Vikarer A/S under konkurs (tidligere Vikargruppen 
Danmark A/S) (advokat Sussi Skovgaard-Holm)

Afsagt af opmand:
Børge Dahl 

Resume
Opmanden udtalte, at opsigelsesreglerne i Industriens overenskomst ikke mulig-
gjorde kontinuerlige, tidsbegrænsede udsendelser til samme brugervirksomhed. 
Opmanden fandt herefter, at virksomheden havde begået brud på overenskom-
stens regler om opsigelsesvarsel, feriefridage, og ansættelsesbevis, og at klager 
havde et efterbetalingskrav for manglende løn og opsigelsesvarsel.

1. Uoverensstemmelsen
Hovedspørgsmålet under sagen er, om vikarbureauvikars kontinuerlige, tidsbe-
grænsede udsendelser til samme brugervirksomhed indebar omgåelse i strid 
med opsigelsesbestemmelsen i Industriens Overenskomst. Endvidere er der 
spørgsmål om manglende løn under sygdom, mangler ved ansættelsesbevis, 
manglende feriefridage, 4-dages uge og bod.
Der har under sagens forberedelse været spørgsmål om betydningen af vikar-
bureauets konkurs under den fagretlige behandling og muligheden for afsigelse 
af ”udeblivelseskendelse” m.v.

2. Parternes påstande m.v.
2.1. Påstandene
CO-industri for Dansk Metal for [person1] har nedlagt følgende påstande:
 1.   DI Overenskomst I v/DI for PPP Vikarer A/S under konkurs skal anerkende, 

at Industriens Overenskomst er til hinder for ansættelsesforhold, som anses 
for løbende opsagt fra dag til dag.

FAGLIG VOLDGIFT
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 2.   PPP Vikarer A/S under konkurs skal til [person1] betale 83.104,18 kr. med 
procesrente fra den 27. februar 2014.

 3.   PPP Vikarer A/S under konkurs skal til CO-industri betale en efter Voldgifts-
rettens skøn fastsat bod for brud på Industriens Overenskomst.

DI Overenskomst I v/DI for PPP Vikarer A/S under konkurs har påstået frifindelse.
Konkursboets kurator har meddelt, at boet ikke ønsker at indtræde i sagen.
Overenskomstparterne er enige om, at den faglige voldgiftsret afgør alle de bag 
påstandene liggende uoverensstemmelser, herunder spørgs målet om bod.

2.2. Opgørelsen af [person1]s krav
 1.    Manglende løn i uge 3-4 og 6-15 2013 86.832,58 kr.
 2.   Manglende feriefridage i 2012 1.951,18 kr.
 3.   Manglende løn i uge 36/2012 795,33 kr.
 4.    Erstatning for manglende  

opsigelsesvarsel (14 arbejdsdage  
a 7,4 timer i perioden 10. – 30 april 2013,  
feriepenge heraf og betaling til  
fritvalgskonto samt  
arbejdsgiverpensionsbidrag)  22.640,04 kr.

   112.219,13 kr.
     
 5.   Fradrag for modtagne udbetalinger  

fra virksomheden 29.114,97 kr.
     83.104,16 kr.

Indklagede anerkender post 3, mens kravene 1, 2 og 4 bestrides.

2.3. De påståede overenskomstbrud
CO-i gør gældende, at vikarbureauet har brudt følgende regler i  Industriens 
Overenskomst:
 1.   § 38 ved ikke at iagttage det opsigelsesvarsel på 21 dage, som  [person1] 

havde krav på, men tværtimod at betragte ham som  løbende opsagt fra dag 
til dag, det vil sige stillet som daglejer.

 2.    § 9, stk. 2, ved at have [person1] beskæftiget på en 4-dages uge, uanset at 
der ikke er indgået nogen lokalaftale herom.

 3.    § 18, idet [person1] ikke er blevet tillagt fem feriefridage for 2012.
 4.    § 25 ved uden [person1]s accept at betragte afholdelse af feriefri dage som 

fravalgt.
 5.   § 37 ved ikke inden for nachfristen på fem arbejdsdage, jf. § 37, stk. 4, at have 

udarbejdet en fyldestgørende og korrekt ansættelsesaftale for [person1].

3. Sagens behandling ved faglig voldgift
3.1. Sagens indbringelse for og indledende behandling ved faglig voldgift
Der er i sagen den 21. oktober 2014 afholdt et retsmøde på foranledning af 
undertegnede opmand, fhv. højesteretspræsident Børge Dahl, og det hedder i 
protokollatet af samme dato:
”1. Sagens hidtidige fagretlige forløb
Den 16. januar 2014 blev der mellem parterne afholdt et forhandlingsmøde til 
behandling af ”Sag: [person1]”. Det hedder i referatet:
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”Sagen blev drøftet. Der blev ikke opnået enighed mellem parterne. CO-Industri 
tog forbehold for at videreføre sagen.
Inden 14 dage fra dags dato skal CO-Industri meddele DI, hvilke andre spørgsmål 
de ønsker rejst i forbindelse med sagen. Herefter meddeler DI til CO-Industri 
inden 14 dage fra modtagelsen, hvorvidt der kan opnås enighed vedrørende de 
rejste spørgsmål, eller om disse spørgsmål skal videreføres som separat sag eller 
en del af nærværende”.

I brev af 27. januar 2014 fra CO-industri til DI hedder det:

” Vikargruppen Danmark A/S – Manglende betaling til  [person1] 
I forlængelse af afholdt forhandlingsmøde torsdag d. 16. januar 2014 i oven-
nævnte sag, skal CO-industri i overensstemmelse med det i referatet aftalte 
vende tilbage til sagen.
Den oprindelige sag omhandler manglende betaling af sygeløn for medarbejder 
[person1], herudover konstaterede CO-industri på forhandlingsmødet, at der er 
handlet i strid med en række af overenskomstens bestemmelser i forbindelse 
med beskæftigelse/ansættelse [person1].
Det er CO-industris opfattelse, at virksomheden har begået brud på Industriens 
Overenskomst § 9, stk. 2, ved at have beskæftiget medarbejdere på en 4-dages 
uge, uden at der i brugervirksomheden foreligger lokalaftale om 4-dages drift.
Det er CO-industris opfattelse, at virksomheden har handlet i strid med Industri-
ens Overenskomst § 18, ved at medarbejderen ikke har modtaget 5 feriefridage, 
uagtet at anciennitetskrav herfor er indfriet.
Det er CO-industris opfattelse, at virksomheden har handlet i strid med Industri-
ens Overenskomst § 25, ved uden medarbejdernes accept forlods at betragte 
afholdelse af feriefridage som fravalgt, og at have indbetalt 2,5 % på medarbej-
derens Fritvalgs-Lønkonto.
Det er CO-industris opfattelse, at virksomheden har handlet i strid med Industri-
ens Overenskomst § 38, ved ikke at iagttage et opsigelsesvarsel på 21 dage ved 
medarbejderens afgang af virksomheden.
Endelig er det CO-industris opfattelse, at virksomheden har handlet i strid med § 
37, ved at have udfærdiget et ansættelsesbevis i strid med EU-direktiv nr. 91/533 
af 14. oktober 1991, idet ansættelsesbeviset er udfærdiget på 3 forskellige doku-
menter, henholdsvis tilknytningskontrakt, personaleregulativ samt jobbekræftelse, 
og at ingen af disse dokumenter indeholder de oplysninger, der er nævnt i direk-
tivets artikel 2, stk. 2 litra a, b, c, d, h og i, og at dette i overensstemmelse med 
implementering af direktiv ved lov i Danmark som viger til fordel for kollektive 
overenskomster, når denne mindst lever op til direktivets krav, udgør et brud på 
ansættelsesreglerne på Industriens Overenskomst.
CO-industri forventer med henvisning til Industriens Overenskomst § 37 stk. 4 – 
inden 5 arbejdsdage fra dato at modtage efterretning om, at det påtalte forhold 
er bragt i orden, i modsat fald skal CO-industri tilkendegive, at vi vil rejse krav om 
bod for manglende efterlevelse af ansættelsesreglerne i Industriens Overenskomst.
Samlet har CO-industri opgjort medlemmets tilgodehavende hos Vikargruppen 
Danmark A/S til 106.168,13 kr. – eksklusive forholdet omkring ansættelsesbeviset.
CO-industri skal med henvisning til det aftalte referat fra forhandlingsmødet 
meddele, at vi nu afventer Dansk Industris stillingtagen til, hvorvidt sagen kan 
behandles samlet, eller hvorvidt Dansk Industri er af den opfattelse, at det rejste 
spørgsmål skal videreføres som separat sag, idet vi i denne situation skal til-
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kendegive, at dette vil ske ved begæring af fællesmøde med henblik på sagens 
afklaring og videreførelse i Arbejdsretten”.
Den 14. marts 2014 blev virksomheden erklæret konkurs.
Den 25. marts 2014 blev der på ny afholdt et forhandlingsmøde. Det hedder i 
referatet:

”Sag: Uenighed om løn under sygdom, pension, fritvalgslønkonto og feriepenge 
til [person1].
...
DI oplyste, at virksomheden er erklæret konkurs den 14. marts 2014. Kurator har 
meddelt, at de ikke ønsker at indtræde i sagen.
Det er CO-industris opfattelse, at virksomheden har begået brud på Industriens 
Overenskomst § 9, stk. 2 ved at have beskæftiget medarbejdere på en 4-dages 
uge uden, at der i brugervirksomheden foreligger en lokalaftale om 4-dages drift.
Det er CO-industris opfattelse, at virksomheden har handlet i strid med Industri-
ens Overenskomst § 18 ved, at medarbejderen ikke har modtaget 5 feriefridage, 
uagtet at anciennitetskravet herfor er indfriet.
Det er CO-industris opfattelse, at virksomheden har handlet i strid med Industriens  
Overenskomst § 25 ved, uden medarbejderens accept, forlods at betragte 
 afholdelse af feriefridage som fravalgt, og at have indbetalt 2,5 % på medarbej-
derens Fritvalgslønkonto.
Det er CO-industris opfattelse, at virksomheden har handlet i strid med Industriens  
Overenskomst § 38 ved ikke at iagttage et opsigelsesvarsel på 21 dage ved 
 medarbejderens afgang fra virksomheden.
Endeligt er det CO-industris opfattelse, at virksomheden har handlet i strid med 
Industriens Overenskomst § 37 om ansættelsesbeviser, Nachfristen i Industriens 
Overenskomst er iagttaget, da virksomheden har fremsendt et nyt ansættelses-
bevis. CO-industri er fortsat af den opfattelse, at der i det fremsendte er mod-
stridende oplysninger, specielt i relation til opsigelsesbestemmelserne, idet der i 
materialet er flere forskellige stillingtagen til begrebet opsigelse.
I tilknytningsaftalen fremgår det, at der kan ske opsigelse fra dag til dag, og i job-
bekræftelsen fremgår det, at opsigelse er ifølge gældende overenskomst mellem 
DIO-1 og CO-industri. Det følger af Industriens Overenskomst, at der ikke kan 
ske opsigelse fra dag til dag, og at en sådan fremgangsmåde vil være i strid med 
overenskomstens princip om, at der ikke kan ske løbende opsigelse.
Samlet har CO-industri opgjort [person1]s krav til kr. 106.168,13 eksklusive en 
godtgørelse på kr. 10.000,00 for forholdet omkring ansættelsesbeviset samt bod 
for de påståede brud.
Parterne er uden præjudice enige om at lade alle forhold afklare ved faglig vold-
gift herunder eventuelt bodsspørgsmål. DI tog forbehold for, hvorledes de kunne 
oplyse sagen, da virksomheden er konkurs”.

Den 14. april 2014 fremsendte DI på vegne CO-industri og DI en fælleshenven-
delse til Arbejdsrettens formand med anmodning om udpegning af en formand 
og opmand ”i en faglig voldgift, der handler om en række brud på Industriens 
Overenskomst, i forbindelse med virksomhedens ansættelse af [person1]”. Det 
bemærkedes herved: ”Endvidere er overenskomstparterne enige om, at even-
tuelle bodsspørgsmål ligeledes vil kunne afklares i denne faglige voldgift”.
I fremsendelsesbrevet fra DI hedder det bl.a.:
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”I den forbindelse skal jeg gøre opmærksom på, at da virksomheden, Vikargruppen 
Danmark A/S, er gået konkurs og konkursboet ikke ønsker at indtræde i sagen, 
har DI desværre ikke mulighed for at oplyse sagen yderligere.
DI skal derfor bede om en kendelse i sagen på det foreliggende grundlag”.

Ved brev af 28. april 2014 blev undertegnede, fhv. højesteretspræsident Børge 
Dahl, efter parternes fælles anmodning af Arbejdsrettens formand udpeget som 
opmand i sagen. 
Efter e-mailkorrespondance om afsigelse af kendelse på det foreliggende grund-
lag blev det på forslag af klager, som DI kunne tiltræde, besluttet, ”at det videre 
forløb tilrettelægges således, at der først afgives et klageskrift, som indklagede 
derefter har mulighed for at forholde sig til i overensstemmelse med reglerne i 
Industriens Overenskomst for behandling af uoverensstemmelser af faglig karak-
ter, hvorefter der eventuelt på det grundlag kan træffes afgørelse i sagen”.

Parternes skriftlige indlæg
2.1. Klagers krav
Klagers anbringender er:
...
Det gøres gældende, at den indklagede virksomhed har brudt følgende regler i 
Industriens Overenskomst:
...
   § 38 ved ikke at iagttage det opsigelsesvarsel på 21 dage, som [person1] havde 

krav på, men tværtimod at betragte ham som løbende opsagt fra dag til dag, 
det vil sige stillet som daglejer.

...
CO-industri anser forholdet vedrørende løbende opsigelse for at være det mest 
alvorlige brud. DI Overenskomst I opfordres (2) i den forbindelse til at tilkende-
give, om der vedgås, at Industriens Overenskomst er til hinder for etablering af 
ansættelsesforhold, som anses for løbende opsagt dagligt, og i benægtende fald 
at redegøre for, hvad der måtte være DI Overenskomst Is opfattelse og grundla-
get herfor.

2.2. Indklagedes svar
Indklagede har i indlæg af 20. juni 2014 anført:

”DI har modtaget klageskriftet i ovennævnte sag.
Idet jeg henviser til skrivelsen af 14. april 2014, skal jeg på vegne af DI oplyse, at 
det grundet virksomhedens konkurs ikke er muligt for DI at oplyse sagen yderligere.
Derfor skal jeg, på vegne af DI, anmode om, at der afsiges udeblivelseskendelse i 
sagen.
I den forbindelse gør DI opmærksom på, at det er DI opfattelse, at sagen bør 
hæves af klager, da en kendelse i denne sag ikke vil ændre på, at Lønmodtager-
nes Garantifond stadig vil foretage egen prøvelse af spørgsmålet”.
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3. Sagens fortsatte behandling
Opmanden henviste til lov nr. 106 af 26. februar 2008 om Arbejdsretten og fagli-
ge voldgiftsretter. Efter loven er hoved- og eneområdet for faglige voldgiftsretter 
fortolkning og forståelse af kollektive overenskomster (bortset fra hovedaftaler 
og hovedoverenskomster), jf. § 21, nr. 1. Det er i god overensstemmelse hermed 
i § 23, stk. 1, 1. pkt., bestemt, at parterne i en faglig voldgift er de parter, som har 
indgået en kollektiv overenskomst. 
På den baggrund rejser sagen, som den foreligger, spørgsmål af prin cipiel karak-
ter vedrørende tvistløsning ved faglig voldgift.
DI har nemlig anmodet om, at der afsiges ”udeblivelses kendelse”.
Spørgsmålet er imidlertid, om denne anmodning – under hensyn til, hvad der 
er anført om, hvem der efter loven er part i en faglig voldgiftssag, jf. herved Ole 
Hasselbalch:  Arbejdsretsproces (1. udg. 2008) s. 356 f – kan imødekommes. 
Der er ikke i loven om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter som i retspleje-
loven detaljerede regler om udeblivelse i forbindelse med behandling for en 
faglig voldgiftsret. Baggrunden herfor er formentlig, at det har været forudsat, at 
organisationerne i muligt omfang bidrager til afklaring af de uoverensstemmelser, 
som efter loven henhører under faglig voldgift, eller som de i øvrigt måtte være 
blevet enige om at lade afgøre ved faglig voldgift. 
Det problem er konkret måske ikke så stort – det kan nemlig gerne være, at ud-
trykket ”udeblivelseskendelse” blot skal forstås som, at sagen indlades til afgørel-
se på det foreliggende grundlag.
Men hertil bemærkes, at i den foreliggende sag har klager, CO-industri, i klageskrif-
tet opfordret indklagede i sagen, DI Overenskomst I, til at tilkendegive, om det ved-
gås, at Industriens Overenskomst er til hinder for etablering af ansættelsesforhold, 
som anses for løbende opsagt dagligt, og i benægtende fald at redegøre for, hvad 
der måtte være DI Overenskomst Is opfattelse og grundlaget herfor. 
Sagen rejser derfor også spørgsmål om, hvorvidt loven om Arbejdsretten og 
faglige voldgiftsretter skal forstås således, at en manglende besvarelse af en så-
dan opfordring om forståelsen af parternes overenskomstgrundlag kan tillægges 
processuel skadevirkning. 
Det bemærkes i øvrigt, at den indklagede virksomhed er gået konkurs, og at boet 
ikke ønsker at indtræde i sagen. DI har givet udtryk for, at klager bør hæve sagen. 
Der synes derfor også at være spørgsmål om, hvilken interesse i forhold til hvilke 
krav klager har i at forfølge denne sag ved faglig voldgift.
På denne baggrund træffer opmanden beslutning om, at der i sagen skal 
 afholdes et forberedende møde til drøftelse af de nævnte spørgsmål og sagens 
fortsatte behandling.

3.2. Forberedende retsmøde
Den 7. november 2014 blev der afholdt et forberedende retsmøde. Det hedder i 
protokollatet fra mødet:
”Der er i sagen afholdt et forberedende møde den 7. november 2014  
kl. 08.00.
I mødet deltog:
For CO-i organisationssekretær Arne Sørensen og advokat Nicolai  Westergaard.
For DI underdirektør Sanne Claudius Stadil og advokat  Thomas Nielsen.
Sagens fortsatte behandling drøftedes, jf. protokollatet af 21. oktober 2014. 
Parterne enedes om, at klager indgiver et supplerende klageskrift med en selv-
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stændig anerkendelsespåstand vedrørende spørgsmålet, om opsigelse af en vikar 
kontinuerligt udsendt til arbejde i samme virksomhed skal ske med respekt af de 
i Industriens Overenskomsts § 38 angivne varsler. Efter skriftveksling forhandles 
sagen mundtligt med sidedommere”.

3.3. Mundtlig forhandling og afgørelsesform
Sagen er forhandlet den 27. april 2015 for en faglig voldgiftsret med følgende 
sidedommere:
Udpeget af CO-i:
Organisationssekretær Arne Sørensen, CO-i,
Souschef Peter Faber, CO-i.
Udpeget af DI:
Underdirektør Anders Søndergaard Larsen, DI,
Advokat Thomas Nielsen, DI.
Der blev afgivet forklaring af [person1] og af Torben Lyster-Clausen,  tidligere 
administrerende direktør i og ejer af Vikargruppen Danmark A/S.
Da der efter procedure og votering ikke blandt de partsudpegede medlemmer af 
voldgiftsretten var flertal for en afgørelse, træffes denne af opmanden. Parterne 
er enige om, at det kan ske uden fuldstændig sagsfremstilling og gengivelse af 
de afgivne forklaringer og parternes procedurer.

4. Præsentation af Vikargruppen Danmark A/S 
Torben Lyster-Clausen har forklaret, at han var adm. direktør i og ejer af selska-
bet, som efter start i 2002 og tilkøb blev blandt top ti i branchen. Han har ikke 
haft noget med [person1] at gøre. De kørte 500 – 1.000 lønninger hver 14. dag 
og var tilknyttet både DI I og DI II. Ansættelsesgrundlaget bestod af to grund-
papirer – en tilknytningsaftale og et personaledirektiv – og det aktuelle vikariat, 
som typisk var fra dag til dag eller uge til uge. 90 % af de udsendte var udsendt 
tidsbegrænset fra dag til dag eller uge til uge, og det hørte derfor til sjældenhe-
derne, at opsigelse efter overenskomsten kom i spil. Det, de aftalte med kun-
derne, styrede, hvad de afsendte af jobbekræftelser til vikarerne. Hvis de havde 
udsendt en medarbejder til en virksomhed hele den næste uge, og virksomhe-
den ringede tirsdag og sagde stop, ville de betale vikaren til og med fredag. Hvis 
en medarbejder blev syg, var instruksen, at lov og overenskomster skulle følges.

5. Præsentation af [person1]s ansættelsesforhold hos Vikargruppen Danmark A/S.
[person1] har forklaret, at han er industritekniker med speciale i CNC (computer 
programmering af maskiner). Fra 2004 – 2010 var han ansat hos Bardram Luft- 
Teknik A/S. Han blev senere knyttet til Vikargruppen Danmark A/S. I efteråret 2011, 
hvor han i perioden 5. september – 11. november 2011 var udsendt til Dan-doors 
A/S, blev han spurgt af den ene af de to brødre, som ejer Bardram Luft-Teknik 
A/S, Leif Hougaard, om han havde noget at lave, om han ikke ville ud til dem og 
arbejde. De drøftede nærmere, hvordan det kunne lade sig gøre. Leif Hougaard 
var lidt usikker på ordretilgang, og hvor meget arbejde der var. Det endte med, at 
[person1] sagde, at Leif Hougaard kunne henvende sig til vikarbureauet og få ham 
ud på virksomheden derfra, hvad Leif Hougaard gjorde. Han blev herefter udsendt 
til Bardram Luft-Teknik A/S fra den 21. november 2011 indtil primo 2013.
Der er enighed om, at [person1]s ansættelsesgrundlag består af tilknytningsaftale 
af 2. september 2011 og Vikargruppen Danmarks personaledirektiv samt løbende 
jobbekræftelser.
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Det hedder i tilknytningsaftalen af 2. september 2011 bl.a.:
”Vikartilknytningsaftale med Vikargruppen Danmark 
... Vikargruppen Danmark ...
Tilknytter herved:
Navn:
[person1]
Jobkategori: Du tilknyttes som vikar. Dine ansættelser er fra dag til dag, hvis ikke 
andet aftales. Aftalerne for de enkelte vikariater foregår via telefon og vil i øvrigt 
fremgå af din ugentlige jobbekræftelse.
Dispositions- og tiltrædelsesdato: Dato for, hvornår du er klar til at starte, er 
______
Ansættelsesforholdet er tidsbegrænset på dagsbasis, hvis ikke andet er aftalt. For-
udsætning for at ansættelsesforholdet er en realitet, er at du møder op på aftalt 
sted og til aftalt tid.
Opsigelse: Når du er i vikariater er din opsigelse fra dag til dag. Er du forhindret, 
eller møder ikke til et aftalt vikariat, uanset grund, betragtes du som have opsagt 
dig selv fra dette.
Overenskomst: Du er grundlæggende omfattet af Industriens Overenskomst, 
men på arbejdspladser, hvor der gælder andre overenskomster, vil vi følge disse.
...
Øvrige forhold: Der henvises i øvrigt til det vikarregulativ, du har fået udleveret 
samtidig med denne tilknytningsaftale.
Tilknytningsaftalen, personaledirektivet samt jobbekræftelse udgør ansættelses-
kontrakten for de enkelte vikariater.
...” 

I virksomhedens personaledirektiv hedder det bl.a.:

”Ansættelse: Du er tilknyttet vores vikarbureau. Du står derfor til rådighed for 
arbejdsmarkedet. Kombinationen af din tilknytningsaftale, personale direktiv 
og arbejdsbekræftelse udgør din ansættelseskontrakt for de enkelte vikariater. 
Ved udløb af hver vagtplan betragtes du som opsagt og hvis ikke andet aftales, 
 betragtes du ligeledes som fratrådt den nævnte dag. Arbejdsbekræftelsen ligger 
på din egen side på www.vgd.dk ... 
Løn: Du vil få den løn, som er aftalt i overenskomsten på den enkelte arbejds-
plads. Det betyder at du får det samme i løn som en nyansat får. Du får naturlig-
vis også de gældende tillæg for f.eks. aften eller nat arbejde. ...
Der hensættes 12,5 % af den ferieberettigede løn til dit feriekort. Der oprettes en 
Fritvalgskonto, hvor der bl.a. opspares til den Særlige Opsparing. Den vil følge 
reglerne for udbetaling som er angivet i gældende overenskomst. Denne konto 
vil også tilføres søgnehelligdagsbetaling når/hvis du er berettiget til dette.
...
Opsigelse: Med mindre andet er skriftligt aftalt, er du løst ansat tilkaldevikar med 
et gensidigt opsigelsesvarsel fra dag til dag. Aftales det at du tager et arbejde, og 
at du af forskellige årsager ikke møder op, betragtes det som ansættelse ikke er 
trådt i kraft. De almindelige regler om opsigelse ifølge HTS-A overenskomst § 15, 
eller Industriens Overenskomst  
§ 37 er selvfølgelig gældende.
...
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Planlægning af vikariater: ...
...
Indtil andet aftales er du ansat så længe det enkelte job varer.
Vi bestræber os på at lave personaleplaner hver torsdag. Har vi arbejde til dig, 
vil du derfor blive ringet op torsdag eller fredag eftermiddag for at aftale næste 
uges arbejde.”
I et fremlagt eksempel på jobbekræftelse af 18. marts 2012 hedder det:

”Vi bekræfter vores aftale om at du udfører følgende vikariat hos Bardram 
Luft-Teknik A/S ...
... din vagtplan er som følger:

Dato Vagttype Vagt start Vagt slut
19-03-2012 Nat 22:45 07:00
20-03-2012 Nat 22:45 07:00
21-03-2012 Nat 22:45 07:00
25-03-2012 Nat 22:45 07:00

Din arbejdskontakt er Leif Hougård.
Leif Hougård eller en udpeget medarbejder, skal underskrive din timeseddel og 
evt. have en kopi.
Husk at aflevere timesedlen til os senest på mandag før middag. Vi kan ikke køre 
din løn uden!!
Ved udløbet af ovenstående vagtplan betragtes du som opsagt, jf. din tilknyt-
ningsaftale, og hvis ikke andet aftales, betragtes du ligeledes som fratrådt den 
nævnte dag.
Under vikariatet er du ikke omfattet af et opsigelsesvarsel. Du kan på et hvilket 
som helst tidspunkt opsiges uden varsel med mindre andet er skriftligt aftalt med 
Vikargruppen Danmark eller følger af eventuel overenskomst for det udførte 
arbejde.
Grundlønnen er 165,00.
Løn, tillæg og øvrige ansættelsesforhold (herunder opsigelse) er iflg. gældende 
overenskomst med ÅRH Bardram Luft.
Ovennævnte overenskomst er tilgængelig på kontoret, og oplysninger om disse 
kan du få ved henvendelse i kontortiden”.

6. Opmandens bedømmelse
6.1. Ansættelsesforhold, som anses for løbende opsagt fra dag til dag
CO-industri ønsker en stillingtagen til, om Industriens Overenskomst er til hinder 
for ansættelsesforhold, som anses for løbende opsagt fra dag til dag. CO-industri 
har herved anført, at [person1] ifølge tilknytningsaftalen af 2. september 2011 
med Vikargruppen Danmark A/S var ansat “tidsbegræn set på dagsbasis”, hvilket 
ifølge CO-industri må forstås som løbende opsagt fra dag til dag og dermed 
stillet som daglejer.
Det er imidlertid uklart, hvad der nærmere ligger heri. Ansættelse for en dag er 
tidsmæssigt begrænset til at vare den pågældende dag og ophører uden videre, 
når dagen er gået. Sådan ansættelse er altså ikke et ansættelsesforhold, som 
rækker videre end den pågældende dag, og det giver derfor ikke mening at 
 karakterisere et sådant ansættelsesforhold som løbende opsagt fra dag til dag. 
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Hertil kommer, at det er uomtvistet, at [person1] ikke var ansat som løbende opsagt 
fra dag til dag, men havde et optjent opsigelsesvarsel på 21 dage, og at vikarbu-
reauet løbende udfærdigede jobbekræftelser uge for uge for hans udsendelse.
Der findes herefter at måtte gives DI medhold i, at der ikke i sagen er fornødent 
konkret faktuelt grundlag for at tage påstanden under påkendelse
Det bemærkes dog herved, at vilkårene i tilknytningsaftalen mellem Vikargruppen 
Danmark og [person1] af 2. september 2011, hvorefter der, hvis ikke andet er 
aftalt, er tale om vikariater “fra dag til dag”, og “ansættelsesforholdet er tidsbe-
grænset på dagsbasis”, og hvorefter opsigelse i vikariater kan ske “fra dag til dag”, 
ikke må stride mod Industriens Overenskomst. Når et vikarbureau er medlem af 
DI, er selve ansættelsesforholdet mellem bureauet og dets vikarer nemlig om-
fattet af Industriens Overenskomst, jf. Overenskomstens Protokollat 17 – Vikar-
bureauer (Vikarprotokollatet). 
Ethvert job for vikarbureauet, der ikke er omfattet af anden overenskomst end 
Industriens Overenskomst, akkumulerer anciennitet uafhængig af, om det er på 
samme eller forskellige virksomheder, blot akkumuleringen ikke er afbrudt mere 
end 6 måneder mellem to job. Ancienniteten gælder alle overenskomstmæssige 
rettigheder, der beror på anciennitet.
Efter opsigelsesreglerne i Industriens Overenskomst, IO 2012-2014 § 38, kan op-
sigelse inden for de første 6 måneders ansættelse ske uden varsel. Når en vikar 
har akkumuleret 6 måneders anciennitet, kan vikarbureauet kun opsige vikaren 
med varsel som angivet i § 38, stk. 1, nr. 2. 
Det er ikke i strid med IOs opsigelsesregler at udsende en vikar til vikariater, som 
er af kortere varighed end det opsigelsesvarsel, vikaren har optjent efter IO, jf. 
opmandstilkendegivelse af 2. juli 2009 i en sag mellem CO-industri for et med-
lem mod DI Overenskomst I v/DI for Adecco A/S (meddelt af højesteretsdommer 
Poul Sørensen). 
Det er således ikke i sig selv i strid med IO med en vikar at aftale udsendelse til et 
job af en dags varighed eller med en vikar successivt at aftale udsendelse til flere 
på hinanden følgende job af en dags varighed. 
IOs opsigelsesregler og adgangen til tidsbegrænset ansættelse giver derimod ikke 
mulighed for etablering af ansættelsesforhold, som løber indtil videre eller for et 
længere tidsrum, og som samtidig skal anses for løbende opsagt fra dag til dag.

6.2. Misbrug af successive tidsbegrænsede ansættelser  
som vikar
Parterne er enige om, at en vikar under IO kan udsendes til at udføre arbejde 
hos en brugervirksomhed i en på forhånd tidsbegrænset periode, og at vikariatet 
kan være kortere end det opsigelsesvarsel, som tilkommer vikaren efter IO § 38. 
Parterne er endvidere enige om, at tidsbegrænset udsendelse kan ske løbende til 
forskellige brugervirksomheder
Det er imidlertid CO-industris opfattelse, at ved kontinuerlig tidsbegrænset for-
længelse af et vikariat på samme virksomhed skifter ansættelsesforholdet karak-
ter til et løbende ansættelsesforhold, som ikke ophører, når den tidsbegrænsede 
periode udløber, men hvor det opsigelsesvarsel, der tilkommer vikaren efter IO § 
38, skal respekteres. 
Heroverfor har DI anført, at hverken Vikar-Protokollatet eller den tilknyttede rets-
praksis indeholder en begrænsning i anvendelsen af vikarer ved flere tidsbegræn-
sede udsendelser, hvad enten udsendelserne sker til samme brugervirksomhed 
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eller forskellige brugervirksomheder. En begrænsning i adgangen til at anvende 
tidsbegrænsede vikariater forudsætter efter DI´s opfattelse klar hjemmel i enten 
lovgivning eller overenskomst, og en sådan hjemmel findes ikke.
Opmanden bemærker hertil, at det som anført foran under 6.1. ikke i sig selv er 
i strid med IO successivt at udsende en vikar tidsbegrænset. Det gælder, hvad 
enten udsendelse sker til forskellige eller samme brugervirksomhed. 
Successiv tidsbegrænset udsendelse til samme virksomhed må imidlertid ikke få 
karakter af en omgåelse af IO.
Der henvises herved til DI’s og CO-industris organisationsaftale af 19. august 2011 
om implementering af vikardirektivet i Industriens Overenskomst. Aftalen er indgå-
et med henblik på implementering af direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 
om vikararbejde. Det fremgår af aftalen, at parterne er enige om at videreføre den 
nuværende ordning i IO’s  Vikar-Protokollat uændret, og at protokollatet ikke be-
grænses af direktivets mindre omfattende princip om ligebehandling. Det fremgår 
videre, at parterne er enige om med aftalen til fulde at have implementeret vikardi-
rektivet. Aftalen finder anvendelse på “arbejdstagere, som har indgået en aftale 
med et vikarbureau og udsendes til brugervirksomheder for midlertidigt at udføre 
arbejdsopgaver under deres tilsyn og ledelse”, jf. § 1. Ifølge § 5, stk. 1, er DI og 
CO-industri enige om, at Vikar-Protokollatet respekterer den generelle beskyttelse 
af vikaransatte og dermed lever op til vikardirektivets artikel 5, stk. 3, og at princip-
pet om ligebehandling i vikardirektivets artikel 5, stk. 1, derfor anses for opfyldt.
På denne baggrund – og i overensstemmelse med arbejdsretlig praksis, hvor-
efter gentagne tidsbegrænsede ansættelser kan være i strid med overens-
komstbestemmelser om opsigelsesvarsel – er det opmandens forståelse af 
Vikar-Protokollatet, at en vikarbureauvikars successive udsendelser til samme 
brugervirksomhed ikke må have til formål at omgå beskyttelsen af en vikar efter 
Vikar-Protokollatet, hvorved selve ansættelsesforholdet er omfattet af Industriens 
Overenskomst, jf. herved også princippet i direktivets artikel 5, stk. 5, og i den 
danske gennemførelseslov, lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved 
udsendelse af et vikarbureau m.v. (som ændret ved lov nr. 1369 af 16. december 
2014) § 4, stk. 4, som indeholder et forbud mod omgåelse af ligebehandlings-
princippet gennem successive udsendelser af en vikar til samme virksomhed 
uden saglig begrundelse. 
Spørgsmålet er herefter, om der konkret foreligger en sådan omgåelse ved den 
successive, tidsbegrænsede udsendelse af [person1] til Bardram Luft-Teknik A/S.
Det er CO-industris opfattelse, at Vikargruppen Danmark A/S systematisk og 
kontinuerligt uge for uge har forlænget [person1]s beskæftigelse hos Bardram 
Luft-Teknik A/S for at undgå at blive bundet af noget opsigelsesvarsel og undgå 
at skulle betale sygeløn. 
Det er derimod DI’s opfattelse, at det alene har været Bardram Luft- Tekniks va-
rierende behov for arbejdskraft, som har været styrende for, hvilken arbejdskraft 
Bardram Luft-Teknik har bestilt, og dermed styrende for Vikargruppen Danmarks 
udstedelse af jobbekræftelser, og at det ikke kan være usagligt eller i strid med 
overenskomsten, at et vikarbureau sender vikarer ud i overensstemmelse med de 
ordrer, brugervirksom hederne afgiver.
[person1] har forklaret, at han helt klart forstod Leif Hougaard sådan, at han 
skulle arbejde for Bardram Luft-Teknik så længe der var arbejde. Der var 12-15 
ansatte. Han arbejdede fast på nathold 22.45 – 07.00 søndag, mandag, tirsdag 
og onsdag. De øvrige arbejdede udelukkende på daghold fem dage om ugen. 
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Da han har problemer med skulder og løft, sagde Leif Hougaard til ham, at de 
havde fundet en, [person2], som kunne gå ham til hånde. [person2] blev fast-
ansat i Bardram Luft-Teknik. Det var kun ham og [person2], der arbejdede om 
natten. Han ved ikke, hvorfor [person2] blev fastansat, men det undrede ham 
ikke – han opfattede det selv som fast arbejde. Leif Hougaard fyrede omkring 
årsskiftet 2012/2013 [person2], og da han ikke må arbejde alene om natten, blev 
han sat på daghold de første uger af 2013 – de ventede på, at der blev ansat en, 
som kunne gå sammen med ham om natten. Når han i øvrigt som i uge 14 2012 
har været på daghold, har det nok været, fordi [person2] har været fraværende 
på grund af ferie eller sygdom, så er han gået på daghold for at holde løn. Ellers 
har han helt fast arbejdet 4 dage om ugen 22.45 – 07.00 fra han begyndte den 
21. november 2011. Dog var der en periode fra uge 52 2011 til uge 8 2012, hvor 
virksomheden lå underdrejet og afventede ordrer. Der var lukket i julen i uge 
52 2011, og Leif Hougaard spurgte, om ikke de kunne tage noget ferie, og det 
 gjorde se så. De startede igen, da der var kommet ordrer.
[person1] har endvidere forklaret, at hans kontaktperson hos Vikargruppen 
Danmark var jobkonsulent Ivan Møller, som undervejs spurgte ham, hvordan det 
gik. Han spurgte så Leif Hougaard, og svaret var typisk, at der var ordrer 8 – 10 
uger frem. Ivan Møller sagde så, at de ville lave en autoforlængelse det antal 
uger frem, som Leif Hougaard havde sagt, og at der ikke var nogen grund til, at 
han gik på Vikargruppen Danmarks hjemmeside, hvor han kunne gå ind og se de 
enkelte jobbekræftelser, som han ikke fik udleveret på anden måde.
Ivan Møller har i en redegørelse af 2. november 2013 til [person1] udtalt:

”Jeg bekræfter hermed at jeg har arbejdet som jobkonsulent for Vikargruppen 
Danmark i perioden 1.10.2010 – 28.9.2012. I den periode har [person1] fungeret 
som vikar hos DanDoors i Stilling og hos BardramLuftteknik.
1. vikariat hos DanDoors var i perioden 5.9.2011 – 11.11.2011
2. vikariat hos Bardram Luftteknik i perioden 21.11.2011 – til jeg stoppede hos 
Vikargruppen Danmark.
I begge vikarforhold er det blevet aftalt med arbejdsgiverne, at [person1] skulle 
blive i Vikariatet, indtil andet blev aftalt. Det vil sige, at vikariaterne var fortsatte og 
uden aftalt slutdato”.

Af en udskrift fra Vikargruppen Danmarks hjemmeside angående [person1] 
og ”Kommende og aktuelle ordrer” fremgår Bardram Luft-Teknik som kunde i 
ugerne 40 – 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 og 51 2012. Første periode 
har ordre nr. 98501-01, næste periode 98501-02 osv. op til uge 50, der har nr. 
98501-10, og uge 51, der har nummer 98501.
Herom har Ivan Møller i en e-mail af 2. november 2013 til [person1] oplyst:

”Forklaringen på de ordreudskrifter der ligger på din profil, er at f.eks. ordre 
98501 at nummeret der står efter bindestregen, viser at ordren er fortsat. Altså 
der bliver lavet en ordre der hedder 98501 og den forlænger man med en uge 
og så kommer den til at hedde 98501-1, næste forlængelse hedder 98501-2 osv. 
osv. Så ordre 98501 er forlænget 10 gange + hovedordren. Altså har du arbejdet 
på ordre 98501 i alt 11 uger”.
[person1] forstår efter sin forklaring dette som en bekræftelse på det, han har 
forklaret om auto-forlængelse.
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Om situationen i 2013 har [person1] forklaret, at han var sygemeldt i perioden 
14. – 27. januar på grund af lungebetændelse og igen fra den 5. februar, hvor han 
faldt hjemme hos sig selv og kom alvorligt til skade. Han har ikke efterfølgende 
på Vikargruppen Danmarks hjemmesides intranet kunnet se nogen jobbekræf-
telse for uge 3 og 4 2013 og perioden fra den 5. februar 2013. Efter ulykken den 
5. februar 2013 hørte han ikke noget fra Vikargruppen Danmark, han fik heller 
ingen opsigelse. Efter 14 dage ringede Leif Hougaard om at komme forbi og 
høre, hvordan det gik. Leif Hougaard udtrykte håb om, at han snart kunne vende 
tilbage – der var intet om, at det var slut, tværtimod aftalte de, at tales ved, når 
han var klar igen.
Torben Lyster-Clausen har som nævnt forklaret, at han ikke har haft med [per-
son1] og dennes ansættelsesforhold at gøre. Det var imidlertid ordrebekræftelsen 
til virksomheden, som automatisk udmøntedes i en jobbekræftelse til vikaren. 
Det var standard altid at ringe til virksomheden for at få bekræftet, hvad vika-
ren sagde om, hvad der var brug for, og han er sikker på, at de ikke fra Bardram 
Luft-Teknik har fået at vide, at de ville have 8 ugers samlet vikariat. De arbejdede 
normalt ikke som beskrevet i Ivan Møllers erklæring. Han er sikker på, at der også 
for udsendelse til Bardram Luft-Teknik uge for uge helt reelt er taget stilling til 
forlængelse.
På den anførte baggrund må det efter opmandens bedømmelse anses for 
godtgjort, at [person1] efterhånden i realiteten må anses for udsendt til arbejde 
hos Bardram Luft-Teknik, så længe der var arbejde, og at [person1] – uanset 
de ugentlige, tidsbegrænsede jobbekræftelser – med føje kunne anse sig for 
udsendt indtil videre. Udsendelsen af [person1] til Bardram Luft-Teknik kan ikke 
anses for sket på grundlag af opgørelse af det driftsmæssige behov på ugebasis. 
Papirgangen med ugentlige ordrebekræftelser til Bardram Luft-Teknik og job-
bekræftelser på virksomhedens intranet til [person1] afspejler således ikke reali-
teten, men en rutine, der f.eks. ved sygdom kunne søges anvendt som middel til 
omgåelse af overenskomsten, således som det da også må anses for sket. 
Det var herefter i strid med overenskomsten, at Vikargruppen Danmark anså an-
sættelsesforholdet for ophørt i uge 6 2013. Vikargruppen Danmark skulle derfor, 
hvis de ville af med ham, have sagt ham op med det optjente varsel på 21 dage.
CO-industri har opgjort [person1]s krav på erstatning for manglende opsigelses-
varsel til 22.640,04 kr. Der må imidlertid gives DI medhold i, at det skal reduceres 
under hensyn til, at hans gennemsnitlige ugentlige timetal i tiden forinden var 
28,84, ikke 37, til 17.647 kr.

6.3. Manglende løn under sygdom
Som anført under 6.2. må [person1], da han blev syg og kom til skade i 2013, 
anses for udsendt af Vikargruppen Danmark indtil videre uden tidsbegrænsning. 
Hans ansættelsesforhold var således løbende og ikke afhængig af jobbekræftel-
ser for uge 3 og 4 og ophørte ikke ved udløbet af jobbekræftelsen for perioden 
4. – 7. februar 2013.
Med den opnåede anciennitet havde [person1] efter Industriens Overenskomst 
§ 29 ved rettidig anmeldt og dokumenteret sygdom i indtil 5 uger fra første hele 
fraværsdag krav på en betaling hos Vikargruppen Danmark svarende til det tab, 
han led, og i yderligere maksimalt 4 uger krav på fuld løn eksklusive genetillæg.
[person1] har for ugerne 3-4 2013 intet modtaget. For uge 6 – 10 2013 har han i 
august 2013 modtaget 21.407,97 kr. i sygeløn.
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Det samlede krav efter overenskomstens § 29 er opgjort til 86.832,58 kr. Denne 
opgørelse er imidlertid baseret på en arbejdsuge på 37 timer og nedsættes derfor 
til 67.682,48 kr., svarende til en gennemsnitlig arbejdsuge på 28,84 timer.

6.4. Manglende feriefridage i 2012
DI anerkender, at en vikar med 9 måneders anciennitet efter Industriens 
Overens komst § 18, stk. 2, er berettiget til 5 feriefridage og efter § 25 har ret til 
at vælge, om feriefridagene ønskes afholdt eller indbetalt til Fritvalgs Lønkontoen.
Efter bevisførelsen lægges det til grund, at [person1] ikke har fået tildelt feriefridage 
eller mulighed for at vælge, om disse skulle afholdes eller indbetales til Fritvalgs 
Lønkontoen, idet der for hans feriefridage løbende er sket indbetaling på hans 
Fritvalgs Lønkonto. Dette indebærer et brud på IO § 18, stk. 2, og § 25, stk. 2, litra 
a. Det er imidlertid ikke godtgjort, at det indbetalte beløb ikke er det, som ved ind-
betaling skulle indbetales, hvorfor kravet om yderligere betaling ikke tages til følge.

6.5. Overenskomstbrud og bod
6.5.1. Opsigelsesvarsel – IO § 38
Vikargruppen Danmark har – ved at anse [person1] for fratrådt efter tidsbegræn-
set beskæftigelse i henholdsvis uge 2 og 6 – i overensstemmelse med det, der er 
anført under 6.2. begået brud på IO § 9, stk. 2, som hævdet af CO-industri.

6.5.2. 4 dages uge – IO § 9, stk. 2, og Vikar-Protokollatet
CO-industri mener, at [person1] altovervejende var beskæftiget på en fast 4-da-
ges uge, og at dette strider med IO § 9, stk. 2, hvorefter etablering af en 4-dages 
uge kun kan ske på grundlag af en indgået lokalaftale herom, idet den daglige 
arbejdstid bliver over 9 timer ved tilrettelæggelse af en normal arbejdsuge på  
37 timer på 4 dage a 9,25 timer. Han havde i øvrigt en kortere ugentlig arbejdstid 
end den normerede og dermed andre arbejdsvilkår end brugervirksomhedens 
egne ansatte, hvilket uden lokalaftale herom strider mod Vikar-Protokollatet.
DI mener derimod, at [person1]s ugentlige antal arbejdsdage varierede, og at 
indgåelse af en lokalaftale ikke er nødvendigt for at arbejde i en 4-dages uge. 
DI bestrider, at Vikar-Protokollatet medfører, at vikarer alene kan udsendes med 
samme ugentlige arbejdstid som brugervirksomhedens ansatte – når et vikar-
bureau er omfattet af Industriens  Overenskomst gælder denne for vikarerne ved 
udsendelse inden for dens anvendelsesområde.
Hertil bemærker opmanden, at selv om [person1] ansås for fast at være udsendt 
til arbejde 22.45 – 07.00 søndag, mandag, tirsdag og onsdag, ses det ikke, hvor-
ledes dette – fordi der ikke forelå en lokalaftale herom – skulle kunne udgøre 
brud på IO § 9, stk. 2, om varierende ugentlige arbejdstider eller på Vikar-Proto-
kollatet, hvorefter [person1]s ansættelsesforhold var omfattet af Industriens 
Overenskomst, hvad det ubestridt var.

6.5.3. Feriefridage – IO §§ 18 og 25
Der er begået overenskomstbrud som anført ovenfor  
under 6.4.
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6.5.4. Ansættelsesbevis – IO § 37
CO-industri har anført, at IO § 37 er krænket derved, at Vikargruppen Danmark 
selv ikke inden for ”Nachfristen” på fem arbejdsdage i § 37, stk. 4, har udarbejdet 
en fyldestgørende og korrekt ansættelsesaftale for [person1]. Det gælder særligt 
det, som var anført om opsigelse.
Det oprindelige ansættelsesgrundlag er gengivet ovenfor under 5. I det ovenfor 
under 3.1. gengivne brev af 27. januar 2014 fra CO-industri til DI blev der gjort 
indsigelse med henvisning til IO § 37. Med e-mail af 3. februar 2014 fremsendte 
Vikargruppen Danmark til [person1] ”din tilknytningsaftale, personaledirektiv og 
sidste jobbekræftelse, som dokumenterer din tidligere tilknytning til Vikargruppen 
Danmark A/S”. Tilknytningsaftalens angivelser om ansættelse og opsigelse samt 
overenskomst var indholdsmæssigt uændret. Det samme gælder i personaledi-
rektivet. I en medsendt jobbekræftelse var følgende udgået: ”Under vikariatet er 
du ikke omfattet af et opsigelsesvarsel. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt 
opsiges uden varsel med mindre andet er skriftligt aftalt med Vikargruppen 
 Danmark eller følger af eventuel overenskomst for det udførte arbejde”

DI bestrider, at ansættelsesgrundlaget herefter kan anses for mangelfuldt ved-
rørende angivelse af opsigelsesvarsler.
Opmanden bemærker hertil, at ansættelsesbevisreguleringen har til formål 
at undgå tvivl og usikkerhed om ansættelsesvilkårene, herunder vedrørende 
opsigelse. Det må medgives CO-industri, at det, som angives i Vikargruppen 
Danmarks ansættelseskontrakt bestående af tilknytningsaftale, personaledirektiv 
og jobbekræftelse om ansættelse og opsigelse selv efter ændringen af tek-
sten i jobbekræftelsen må anses for mangelfuldt med uklare, let misforståelige, 
vildledende og urigtige elementer. Det gælder bl.a. udsagnet i tilknytningsaftalen 
”Når du er i vikariatet, er din opsigelse fra dag til dag”. Det gælder også udsag-
net i personaleregulativet om ”gensidigt opsigelsesvarsel fra dag til dag” uanset 
den efterfølgende henvisning til de almindelige regler om opsigelse i Industriens 
Overenskomst. Disse mangler er der ikke rettet op på ved at lade vildledningen 
vedrørende opsigelse i jobbekræftelsen udgå. Der foreligger således et brud på 
IO § 37.

6.5.5. Bod
Efter det ovenfor under 6.5.1. – 6.5.4. anførte har Vikargruppen Danmark begået 
brud på IO § 38 om opsigelsesvarsel, IO §§ 18 og 25 om feriefridage og IO § 
37 om ansættelsesbevis. Efter en samlet bedømmelse findes det rettest, at det 
pålægges Vikargruppen Danmark at betale en bod som passende kan fastsættes 
til 25.000 kr. Der er herved lagt vægt på karakteren af bruddet på IO § 38 og de 
økonomiske konsekvenser heraf, jf. det ovenfor under 6.2. og 6.3. anførte. Der 
er endvidere for så vidt angår bruddet på IO § 37 lagt vægt på den opståede tvist 
om ansættelsesforholdet.
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6.6. Samlet resultat
CO-industris påstand 1 tages ikke under påkendelse.
CO-industris påstand 2 tages til følge med følgende beløb:

 1.    Manglende løn i 2013,  
jf. ovenfor under 6.3. 67.682,48 kr.

 2.    Manglende løn i 2012,  
jf. ovenfor under 2.2. 795,33 kr.

 3.   Erstatning for manglende  
opsigelsesvarsel,  
jf. ovenfor under 6.5.2. 17.647,00 kr.

   86.124,81 kr.
  
 Modtaget 29.114,97 kr.
   57.009,84 kr.

CO-industris påstand 3 tages til følge med et beløb på 25.000 kr.

Thi bestemmes:
PPP Vikarer A/S, nu under konkurs, skal til [person1] betale 57.009,84 kr. med 
procesrente fra 27. februar 2014.
PPP Vikarer A/S, nu under konkurs, skal til CO-industri betale en bod på 25.000 
kr. for brud på Industriens Overenskomst.
Hver part bærer egne omkostninger ved sagens behandling og halvdelen af 
udgiften til opmand.

Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Protokollat i faglig voldgiftssag 

Sag FV2015.0063: 
DI-O2 v/Dansk Industri for Arla Food, Høgelund Mejeri (advokat Birgitte Dember) 
mod Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) 

Sagen, som angår afskedigelse af en tillidsrepræsentant, er den 29. juni 2015 
forhandlet for en faglig voldgiftsret med undertegnede, fhv. højesteretspræsident 
Børge Dahl, som formand og opmand. 
Sidedommere var underdirektør Anders Søndergaard Larsen, DI, og branche-
direktør Nils J. Andreasen, DI, faglig sekretær Kasper Palm, Dansk Metal, og 
forbundssekretær Stig K. Pedersen, Dansk El-Forbund. 
Klager nedlagde påstand om, at indklagede skal anerkende, at tillidsrepræsentant 
A kan opsiges som følge af tvingende årsager, subsidiært at der, uanset at der ikke 
er tvingende årsager til opsigelse, skal ske ophør af ansættelsesforholdet for A. 
Indklagede påstod frifindelse og nedlagde herudover selvstændig påstand om, at 
klager tilpligtes at lade A genindtræde i sin stilling og annullere den afgivne op-
sigelse, subsidiært at klager tilpligtes til A at betale en efter voldgiftsrettens skøn 
fastsat godtgørelse. 
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Der blev afgivet forklaring af mejerichef Dagny Lange, produktionschef Henrik 
Andersen, tidligere vedligeholdelseschef Kim Thiilborg, A og fællestillidsrepræ-
sentant Ulla Markusen. 
Da der efter procedure og votering ikke blandt de partsudpegede medlemmer 
af voldgiftsretten var flertal for en afgørelse, skulle denne træffes af opmanden, 
som med en nærmere begrundelse tilkendegav, at der ikke forelå tvingende 
årsager til afskedigelse af tillidsrepræsentant A, men at hans ansættelsesforhold 
som led i de igangsatte, omfattende samarbejdstiltag burde bringes til ophør 
mod betaling af en ikke ubetydelig godtgørelse. 
På forslag af opmanden enedes parterne herefter om at afslutte sagen forligs-
mæssigt, således at A fratræder med fuld løn og fritstilling i opsigelsesperioden, 
og således at Arla inden 14 dage betaler en godtgørelse på 150.000 kr. til A. 
Den 2. juli 2015 
Børge Dahl

Udvidelse af pausetiden forudsatte lokal aftale

Udvidelse af pausetiden ud over en halv time pr. dag forudsatte lokal aftale
Faglig Voldgiftssag kendelse af 30. januar 2015

Sag FV2014.0059
Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S (procesdirektør, advokat 
Lars Alexander Borke)

Afsagt af opmand:
Poul Dahl Jensen

Resume
Virksomhedens udvidelse af medarbejdernes “selvbetalte” pausetid ud over en 
halv time pr. dag forudsætter en lokal aftale, jf. faglærteoverenskomsten § 1, stk. 
4. Overenskomsten regulerer ikke arbejdsgiverens adgang til at tilrettelægge 
pauser. Ordlyden og de hensyn, som § 1, stk. 4 må antages at skulle varetage, 
taler for, at bestemmelsen ikke er begrænset til kun at gælde i tilfælde, hvor 
ændringer i tidspunktet for den daglige arbejdstids begyndelse og ophør er en 
følge af en forlængelse af den effektive arbejdstid. Opmanden fandt, at bestem-
melsen også gælder udvidelser af den arbejdsfri pausetid, der fører til, at tiden 
fra arbejdsdagens start til fyraften, forlænges. At faglærte¬overenskomsten ikke 
indeholder en tvistløsningsmekanisme, kan ikke føre til, at arbejdsgiveren efter 
forgæves forhandlinger ensidigt kan fastsætte ændringer af tidspunktet for ar-
bejdstidens begyndelse og ophør.

1. Tvisten
Sagen angår, om det er i strid med overenskomsten for faglærte, hvis en arbejds-
giver uden lokal aftale herom udvider medarbejdernes “selvbetalte” pausetid med 
den virkning, at tidspunktet for arbejdstidens begyndelse eller ophør forrykkes 
tilsvarende, men uden at den effektive arbejdstid forlænges.
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2. Påstande
Klager, Dansk Metal, har nedlagt påstand om, at JYSK A/S skal anerkende, at en 
udvidelse af pausetiden ud over en halv time pr. dag forudsætter lokal aftale 
herom, jf. overenskomstens § 1, stk. 4. Klager har subsidiært nedlagt påstand om, 
at virksomheden ikke var berettiget til at iværksætte den forlængelse af med-
arbejdernes egen betalte pausetid, som fandt sted pr. 1. marts 2014.
Indklagede, JYSK A/S, har over for begge påstande påstået frifindelse.

3. Sagens behandling ved faglig voldgift 
Sagens blev mundtligt forhandlet den 26. november 2014 for en faglig voldgifts-
ret med følgende partsudpegede medlemmer:
Udpeget af klager: forbundssekretær Stig K. Pedersen, Dansk El- Forbund, og 
sekretær Erik B. Wiberg, Dansk Metal.
Udpeget af indklagede: personalejuridisk chef Hans Henrik Mortensen, Dansk 
Industri, og overenskomstchef Peter Vibe, Dansk Erhverv  Arbejdsgiver.
Som opmand deltog højesteretsdommer Poul Dahl Jensen.
Der blev under den mundtlige forhandling afgivet forklaring af logistic manager 
[person1], JYSK A/S.
Fra klagers side blev sagen procederet af advokat Peter Nisbeth, LO, og fra 
indklagedes side af procesdirektør, advokat Lars Alexander Borke, Dansk Erhverv 
Arbejdsgiver.
Da der efter forhandling og votering ikke kunne opnås enighed om eller flertal 
for en afgørelse blandt de partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten, skal 
afgørelsen træffes af opmanden.

4. Sagens omstændigheder i hovedtræk
Den største medarbejdergruppe på JYSK Centrallager i Uldum er lagermedar-
bejderne, der er ansat under lageroverenskomsten mellem 3F og Dansk Erhverv 
Arbejdsgiver. En mindre medarbejdergruppe udgøres af teknikerne, der er omfat-
tet af overenskomsten for faglærte indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk 
Metal og Dansk El-Forbund.
Tidligere havde teknikerne på centrallageret haft en halv times betalt spisepause i 
henhold til en lokalaftale. Virksomheden opsagde lokalaftalen i 2012/2013, hvor-
efter teknikerne overgik til en halv times selvbetalt spisepause, således at pausen 
ikke længere var en del af den lønnede arbejdstid.
I forbindelse med at virksomheden indgik aftale med lagermedarbejderne på 
centrallageret om, at den samlede daglige tid til afholdelse af pauser pr. 1. marts 
2014 blev udvidet til i alt en time på dagholdet, ønskede virksomheden, at der 
skete en tilsvarende udvidelse af pausetiden for teknikerne. Spørgsmålet blev i 
begyndelsen af 2013 forhandlet på flere møder mellem ledelsen og tillidsrepræ-
sentanten, uden at der kunne opnås enighed.
I en mail af 22. december 2013 varslede ledelsen en ændring af pausetiderne. I 
mailen hedder det bl.a.:

“Vi skal hermed for en god ordens skyld varsle dig om, at vi af driftsmæssige 
grunde pr. 1. marts 2014 omlægger vagtplanerne således, at du hhv. på daghol-
det vil have i alt 60 minutters pause, og på aften og natholdet vil have i alt 45 
minutters pause. Dette sker for at tilpasse service og produktion på lageret bedst 
muligt”.
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I et “protokollat vedrørende lokalforhandling” dateret 7. februar 2014 hedder det:

“Der er d.d. med henvisning til overenskomstens § 1, stk. 4, været afholdt lokal-
forhandling vedrørende arbejdstidstilrettelæggelsen og omfanget af pauser, idet 
arbejdsgiver som tidligere drøftet og orienteret, af driftsmæssige grunde ønsker 
at omlægge arbejdstid for teknikere omfattet af “Faglærteoverenskomsten” (DIO 
II), således at der fremadrettet afholdes i alt 60 minutters selv-betalt pause på 
dagholdet, hhv. 45 minutters selvbetalt pause på aften- og natholdet. Dette 
 ønskes for at tilpasse service og produktion på centrallageret bedst muligt.
TR kom med et forslag, som lød på, at de på hhv. dagholdet fik 30 minutters 
afspadsering og på aften og nat fik 15 minutters afspadsering. Det vil i alt svare til 
ca. 11 dages ekstra afspadsering dage pr. år pr. medarbejder.
Fra arbejdstagers side blev det afvist at der kunne indgås aftale, hvorfor der ikke 
kunne opnås enighed”.

LO anmodede i brev af 12. marts 2014 om, at der blev afholdt fællesmøde. I 
brevet var bl.a. anført:

“Virksomheden har iværksat udvidelse af pauser på daghold fra 1/2 time til 1 time 
og på aftenholdet fra 1/2 time til 3/4 time.
I overenskomstens § 1 er der aftalt en arbejdstid på 37 timer om ugen og det er 
lokal aftalt, at der afholdes 1/2 times pause på hvert skiftehold.
Jysk har varslet og iværksat pauser som nævnt ovenfor uden enighed lokalt 
herom.
Dansk Metal er af den opfattelse, at det er en udvidelse af den daglige arbejdstid, 
er i strid med overenskomstens henholdsvis § 1 arbejdstid og bilag 13 arbejds-
tidsdirektiv”.

Fællesmødet blev afholdt den 28. marts 2014, og i referatet fra mødet hedder 
det bl.a.:

“Arbejdstagersiden fastholdt klagen i sin helhed. Virksomheden har varslet og den 
1. marts 2014 iværksat en udvidelse af pausetiden, hvilket er i strid med overens-
komstens § 1, stk. 4, og bilag 13 arbejdstidsdirektiv. Dette er en udvidelse af den 
daglige arbejdstid.
...
Arbejdsgiversiden konstaterede, at virksomheden har forhandlet og derefter vars-
let pausetid. Den iværksatte udvidelse af daglig tid til afholdelse af pause for de 
berørte teknikere er nødvendiggjort af de med 3F-driften aftalte pauser”.

Det er oplyst, at den samlede daglige tid til afholdelse af pauser på dagholdet 
pr. 1. oktober 2014 er blevet ændret fra 60 minutter til 45  minutter, således at 
pausetiden for de berørte teknikere nu er den samme, nemlig 45 minutter, på 
både dag-, aften og nathold. Det samme gælder for lagermedarbejderne på 
centrallageret.

5. Overenskomstgrundlag
Overenskomsten for faglærte indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal 
og Dansk El-Forbund indeholder i § 1 bl.a. følgende bestemmelser om arbejdstid:
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“Stk. 1.
Den normale, effektive, ugentlige arbejdstid er 37 timer. Stk. 2.
Stk. 2.
...
Stk. 3.
Den daglige arbejdstid skal lægges mellem kl. 6.00 og kl. 18.00 på ugens 5 første 
dage og mellem kl. 6.00 og kl. 14.00 om lørdagen.
Stk. 4.
Tidspunktet for arbejdstidens begyndelse og ophør inden for de nævnte klokke-
slæt fastsættes efter aftale mellem den pågældende arbejdsgiver og arbejderne 
lokalt, om fornødent under organisationernes medvirken”.

Som bilag 13 til overenskomsten er optaget en aftale, som Dansk Metal, Dansk 
El-Forbund og DIO II har indgået med henblik på implementering af EU-arbejds-
tidsdirektiv. I aftalens § 4 hedder det:

“§ 4. Pause
Såfremt den daglige arbejdstid overstiger 6 timer, skal der, såfremt medarbejderen 
ønsker det, tilrettelægges en pause i arbejdet, idet pausen placeres således inden 
arbejdsdagen samt har et sådant omfang, at formålet med pausen er tilgodeset”.

6. Forklaringer
[person1] har forklaret bl.a., at han er logistic manager ved JYSK Centrallager i 
Uldum. Der er tale om et højteknologisk distributionscenter med en automa-
tiseret proces. På lageret er ansat 180 lagermedarbejdere, der er 3F’ere, og 16 
teknikere. Der distribueres ikke kun til Danmark, men også til andre lande, og 
der arbejdes med snævre tidsrammer for tømning og lastning af lastbiler. Der 
arbejdes i 3 holds skift. Der er 4 teknikere på dagholdet, 4 på aftenholdet og 4 på 
natholdet. Af hensyn til driften af lageret er det vigtigt, at teknikernes mødetider 
og pauser er koordineret med lagermedarbejdernes. Ellers kan man ved nedbrud 
stå i en situation, hvor arbejdet går i stå i længere tid, fordi man skal vente på, at 
teknikerne kommer til stede. Ved en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejds- 
og pausetid for alle medarbejdergrupper sikres det, at tabet af produktionstid ved 
nedbrud begrænses mest muligt. Den udvidelse, der er sket af teknikernes pau-
setid, er således gennemført for at tilpasse deres arbejds- og pausetider til det, 
der er aftalt med lagermedarbejderne. Der er to pauser i løbet af arbejdsdagen: 
en pause på 20 minutter og en pause på 25 minutter.

7. Parternes argumentation
Klager, Dansk Metal, har navnlig anført, at der på overenskomstområdet ikke er 
praksis for, at faglærte holder mere end en halv times frokostpause, medmindre 
det udtrykkeligt er aftalt lokalt i en lokal kollektiv aftale. Frem til 1. februar 2013 
var der en lokalaftale for de faglærte teknikere på centrallageret om, at de holdt 
frokostpause med løn. Fra 1. februar 2013 overgik de til en ½ times selvbetalt 
frokostpause. Klager har afstået fra at videreføre en sag om denne overgang fra 
betalt frokost til en ½ times selvbetalt frokostpause. Fra 1. marts 2014 overgik 
de på dagholdet til en hel times selvbetalt daglig pause, og på aften- og nat-
holdet til en pause på 45 minutter. På et år har medarbejderne på dagholdet 
således oplevet en forlænget tilstedeværelsestid på arbejdspladsen på 5 timer om 



ORGANISATORISK BERETNING    KONGRES 2016 DANSK METAL   129

ugen, og for aften- og natholdets vedkommende på 3 timer og 45 minutter om 
ugen. Efter at pausetiden på dagholdet blev ændret til 45 minutter pr. 1. oktober 
2014, udgør den ekstra tilstedeværelsestid for alle teknikernes vedkommende 3 
timer og 45 minutter om ugen sammenlignet med situationen forud for den 1. 
februar 2013. De skete udvidelser af pausetiden har således påvirket tidspunktet 
for arbejdstidens begyndelse og ophør, og dette kræver efter overenskomstens 
§ 1, stk. 4, at der lokalt indgås aftale herom med medarbejderne. Efter ordlyden 
af bestemmelsen er der tale om en egentlig aftaleret, ikke blot en forhandlings-
ret, hvorfor virksomheden ikke efter forgæves forhandling ensidigt kan ændre 
eksisterende aftaler. Hvis enighed ikke opnås, må man blive stående ved det hidtil 
gældende, dvs. en halv times pause. Til støtte for den subsidiære påstand har 
klager navnlig gjort gældende, at ledelsesretten ikke giver arbejdsgiveren en fri 
adgang til at ændre længden af pauser. Arbejdsgiverens driftsmæssige interesser 
må afvejes over for de ansattes interesser. Den skete udvidelse af pausetiden er 
til væsentlig gene for teknikerne, der som en konsekvens heraf skal være læn-
gere tid på arbejdspladsen, og JYSK har ikke heroverfor påvist en tilstrækkeligt 
tungtvejende driftsmæssig begrundelse for udvidelsen.

Indklagede, JYSK A/S, har navnlig anført, at overenskomsten ikke indeholder 
bestemmelser til regulering af den samlede daglige tid til afholdelse af pauser, 
hvorfor pausernes længde og placering - i mangel af lokal aftale herom - kan 
fastlægges af arbejdsgiveren i medfør af ledelsesretten, jf. Per Jacobsen, Kollektiv 
Arbejdsret, 5. udg., side 635, Jens Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 3. udg., 
side 361, Mogens Hornslet, Faglig voldgift, side 161-163, og Allan Rise, Faglig 
Voldgift, 6. reviderede udgave, side 491. Der er ikke praksis for, at der alene kan 
være en halv times pause. Overenskomstens § 1, stk. 4, indeholder i mangel af 
øvrige bestemmelser alene en ret til forhandling af arbejdstidens begyndelse og 
ophør og således ikke en aftaleret. Det kan således ikke antages, at det har været 
hensigten med bestemmelsen at give medarbejderne en vetoret for så vidt angår 
arbejdstidens placering, herunder længden og afholdelse af pauser, der ikke på-
virker længden af den daglige effektive arbejdstid. Der har været en dialog med 
teknikerne forud for udvidelsen af pausetiden, og udvidelsen og dens indvirkning 
på tidspunktet for arbejdstidens begyndelse og ophør har således været forhand-
let. Efter [person1]s forklaring kan det lægges til grund, at ændringen af pause-
tiden for teknikerne har været nødvendig af hensyn til driften af lageret.

8. Opmandens bemærkninger og afgørelse
Med virkning fra 1. marts 2014 blev den daglige “selvbetalte” pausetid for tekni-
kerne på JYSK centrallager udvidet fra en halv time til en hel time på dagholdet 
med den virkning, at tidspunktet for arbejdstidens begyndelse og/eller ophør blev 
ændret tilsvarende. Ændringerne blev fastsat ensidigt af ledelsen efter forgæves 
forhandlinger med medarbejderne, og tvisten angår i første række, om JYSK 
A/S med de gennemførte ændringer har holdt sig inden for det spillerum, som 
overenskomsten giver.
Det fremgår af overenskomstens § 1, stk. 3, at “den daglige arbejdstid skal lægges 
mellem kl. 6.00 og kl. 18.00 på ugens 5 første dage”, og efter stk. 4 fastsættes 
“tidspunktet for arbejdstidens begyndelse og ophør inden for de nævnte klokke-
slæt ... efter aftale mellem den pågældende arbejdsgiver og arbejderne lokalt, om 
fornødent under organisationernes medvirken”.
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Indledningsvis bemærkes, at sagen ikke angår den forudgående overgang fra 
arbejdsgiverbetalt pause til selvbetalt pause, der skete som følge af, at JYSK i 
2012/2013 havde opsagt lokalaftalen om en halv times arbejdsgiverbetalt spise-
pause. Endvidere bemærkes, at der som sagen har været forelagt og procederet 
alene tages stilling til udvidelsen af pausetiden for medarbejdere, hvis arbejdstid 
falder inden for de nævnte bestemmelser i overenskomstens § 1, stk. 3 og 4.
Den foreliggende sag rejser navnlig to spørgsmål om fortolkningen af overens-
komstens § 1, stk. 4.
For det første er det et spørgsmål, om ændringer af tidspunktet for arbejdstidens 
begyndelse og ophør, der ikke skyldes en udvidelse af den effektive arbejdstid, 
men som er en følge af, at varigheden af medarbejdernes selvbetalte pauser 
forlænges, overhovedet er omfattet af § 1, stk. 4.
Hvis dette er tilfældet, er der for det andet spørgsmål om, hvorvidt bestemmel-
sen alene hjemler en forhandlingsret, eller om der er tale om en aftaleret, og 
hvad konsekvensen heraf i givet fald er.

Ad det første spørgsmål:
Selve overenskomsten indeholder ingen bestemmelser om pauser, og den 
bestemmelse om pause, der findes i den aftale om implementering af EU- 
arbejdstidsdirektiv, der er optaget som bilag 13 til overenskomsten, angår alene 
arbejdsgiverens (minimums-)pligt til at give medarbej derne en pause og angår 
ikke arbejdsgiverens ret til at tilrettelægge pauser i videre omfang.
Det forhold, at overenskomsten ikke regulerer arbejdsgiverens adgang til at 
tilrettelægge pauser, kan imidlertid ikke antages at indebære, at den indvirkning, 
som arbejdsgiverens pauselægning måtte have på tidspunktet for arbejdstidens 
begyndelse og ophør, skulle falde uden for området af § 1, stk. 4. Både ordlyden 
og de hensyn, bestemmelsen må antages at skulle varetage, taler for, at bestem-
melsen ikke er begrænset til kun at gælde i tilfælde, hvor ændringer i tidspunktet 
for den daglige arbejdstids begyndelse og ophør er en følge af en forlængelse 
af den effektive arbejdstid. Bestemmelsen må således antages også at gælde i 
tilfælde som det foreliggende, hvor det er en udvidelse af den arbejdsfri pausetid, 
der fører til, at den tid fra arbejdsdagens start til fyraften, som medarbejderne 
tilbringer på arbejdspladsen, forlænges.

Ad det andet spørgsmål:
Da der ikke er oplyst omstændigheder, der kan give holdepunkter for en anden 
forståelse, må bestemmelsen i overenskomstens § 1, stk. 4, i overensstemmelse  
med ordlyden forstås på den måde, at den giver medarbejderne en kollektiv 
aftaleret og ikke kun en forhandlingsret, når der er spørgsmål om at forlænge 
arbejdsdagen på den ovenfor angivne måde.
Det fremgår af overenskomsten, at hvis det ikke lykkes at forhandle sig frem til en 
aftale lokalt, så kan organisationerne inddrages. Overenskomsten tager imidlertid 
ikke stilling til, hvad arbejdsgiveren kan gøre, hvis det heller ikke med organi-
sationernes medvirken lykkes at forhandle sig frem til en aftale om ændring af 
tidspunktet for arbejdsdagens begyndelse og/eller ophør.
Overenskomsten indeholder således ikke en tvistløsningsmekanisme for det 
tilfælde, at enighed ikke kan opnås. Herved adskiller situationen sig fra den 
situation, der forelå til pådømmelse i Arbejdsrettens dom af 15. januar 1988 i 
sag 87.436. I den sag havde Arbejdsretten lagt til grund, at overenskomsten for 
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skovarbejdere måtte forstås på den måde, at en ændring af arbejdstiden kun 
kunne ske ved en lokal aftale med medarbejderne. For det tilfælde, at enighed 
ikke kunne opnås, havde parterne i henhold til overenskomstbestemmelsen “på-
taleret i henhold til reglerne for behandling af faglig strid i tilfælde, hvor de me-
ner, at manglende hensyntagen til deres ønsker ikke tilstrækkeligt kan begrundes 
i hensynet til sikkerheden eller virksomhedens tarv.” Arbejdsretten fastslog, at 
arbejdsgiveren ikke ensidigt kunne ændre arbejdstiden, når enighed om en lokal 
aftale ikke kunne opnås, men måtte påtale forholdet efter reglerne for behand-
ling af faglig strid.
Det forhold, at faglærteoverenskomsten ikke indeholder en tvistløsningsmeka-
nisme med angivelse af kriterier for prøvelse af, om medarbejdernes afvisning 
af at indgå aftale som ønsket af arbejdsgiveren er berettiget, kan ikke føre til, at 
arbejdsgiveren efter forgæves forhandlinger ensidigt kan fastsætte ændringer af 
tidspunktet for arbejdstidens begyndelse og ophør. Det bemærkes herved, at be-
stemmelsen som anført ovenfor efter ordlyden må forstås på den måde, at den 
giver medarbejderne en kollektiv aftaleret og ikke kun en forhandlingsret. Kon-
sekvensen af, at der ikke kan opnås enighed om en aftale, findes derfor at måtte 
være, at man må blive stående ved det tidspunkt for arbejdstidens begyndelse og 
ophør, der hidtil har været gældende.
Som følge af det anførte tages klagers principale påstand til følge.

Thi bestemmes:
JYSK A/S skal anerkende, at en udvidelse af pausetiden ud over en halv time  
pr. dag forudsætter lokal aftale herom, jf. overenskomstens § 1, stk. 4.
Hver part skal bære egne omkostninger ved sagens behandling og betale 
 halvdelen af opmandens honorar.

Transporttid til og fra selvvalgt uddannelse er  arbejdstid

Transporttid til og fra selvvalgt uddannelse er arbejdstid, som skal  honoreres

Faglig Voldgiftssag af 11. september 2014

Sag FV2014.0031
Dansk Metal mod TV 2 Danmark A/S

Afsagt af:
Jytte Scharling

Resume
Tvisten angår fortolkningen af § 12, stk. 4, i parternes overenskomst om en årlig 
ret til 3 dages selvvalgt faglig relevant uddannelse og efteruddannelse. Bestem-
melsen kom ind i parternes overenskomst som § 13, stk. 4, ved overenskomst-
fornyelsen i 2011 og er videreført uændret i den nugældende overenskomst 
som § 12, stk. 4. Opmanden fandt, at transporttid til og fra selvvalgt uddannelse 
jf. gældende overenskomsts § 12, stk. 4, er arbejdstid, som skal honoreres med 
medgået tid.
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Tvisten
Tvisten angår fortolkningen af § 12, stk. 4, i parternes overenskomst om en årlig 
ret til 3 dages selvvalgt faglig relevant uddannelse og efteruddannelse. Bestem-
melsen kom ind i parternes overenskomst som § 13, stk. 4, ved overenskomstfor-
nyelsen i 2011 og er videreført uændret i den nugældende overenskomst som § 
12, stk. 4.

Påstande
Klager, Dansk Metal, har nedlagt følgende påstande:
 1.  Indklagede, TV 2 Danmark A/S, skal anerkende, at transporttid til og fra selv-

valgt uddannelse, jf. gældende overenskomsts § 12, stk. 4, er arbejdstid, som 
skal honoreres med medgået tid.

 2.  Indklagede skal foretage efterbetaling for medgået transporttid til medarbej-
dere, der har været på selvvalgt uddannelse, jf. § 12, stk. 4.

Indklagede, TV2 Danmark A/S, har påstået frifindelse.

Sagens behandling
Sagen forhandledes den 3. september 2014.
Voldgiftsretten bestod af forbundsnæstformand Henrik Kjærgaard og forbunds-
sekretær Keld Bækkelund, begge udpeget af klager, juridisk chef Lisbeth Qvist og 
produktions- og support-chef Steen Hyrlov, begge udpeget af indklagede, samt 
– som opmand – undertegnede højesteretsdommer Jytte Scharling.
Som procedør for klager mødte advokat Pernille Leidersdorff-Ernst.
Som procedør for indklagede mødte advokat Yvonne Frederiksen.
Der blev under forhandlingen afgivet forklaring af souschef Michael Antonsen, 
tillidsrepræsentant A, teknisk chef Lars Esben Hansen, advokat Ole Østergaard og 
økonomichef Lone Hamann.
Efter procedure og bevisførelse voterede voldgiftsrettens medlemmer. Der kunne 
ikke opnås flertal for en afgørelse blandt de partsudpegede medlemmer. Afgørel-
sen skulle herefter træffes af opmanden.

Opmandens afgørelse
Sagens baggrund m.v.
I forbindelse med forhandlingerne om ny overenskomst i 2011 fremsatte Dansk 
Metal krav om, at der som en ny § 7 blev indsat en bestemmelse om udviklings-
dage. Dansk Metal foreslog følgende formulering:

”Stk. 1. Fastansatte medarbejdere optjener for hvert års ansættelse 4 dages ud-
viklingsdage med løn. Dagene bruges på selvvalgt relevant uddannelse, herunder 
branche relevante udstillinger m.m. (parterne udarbejder positivliste). Brug af ud-
viklings dagene aftales med nærmeste leder, og TV 2 afholder samtlige udgifter.

Stk. 2. Brug af udviklingsdagene skal så vidt muligt aftales ved medarbejderens 
årlige MUS samtale.
…”

Overenskomstforhandlingerne resulterede i, at Dansk Metal opnåede ret for 
medarbejderne til årligt 3 dages selvvalgt faglig relevant uddannelse og efterud-
dannelse. Som sit bidrag til finansieringen af dette krav gav Dansk Metal afkald på 
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2 sabbatdage, som medarbejderne havde haft ret til i henhold til den hidtil gæl-
dende overenskomsts § 7, og TV 2 fik adgang til at konvertere afspadseringsdage 
til arbejdsfri dage. Adgangen til den selvvalgte uddannelse blev indsat som stk. 4 
i den eksisterende bestemmelse i overenskomstens § 13, der havde overskriften: 
”Uddannelse og efteruddannelse”.
Det hedder i § 13, således som denne blev affattet ved overenskomstfornyelsen i 
2011, bl.a.:

”Stk. 1. for at sikre TV 2 et højt professionelt niveau, forpligter TV 2 sig til at gen-
nemføre den nødvendige uddannelse af medarbejderne. Ved uddannelse forstås, 
at medarbejderen bibringes den kunnen, viden og indsigt, der er nødvendig for 
at udføre funktionen.
Stk. 2. Efteruddannelse er et fælles anliggende med fælles ansvar for ledelse og 
medarbejdere. Ved efteruddannelse forstås ajourføring og opdatering af medar-
bejdernes faglige uddannelse.
Stk. 4. Fastansatte medarbejder har hvert år ret til tre dages selvvalgt faglig rele-
vant uddannelse og efteruddannelse.
Dagene tilskrives pr. 1. marts.
Stk. 5. TV 2 afsætter i overenskomstperioden de nødvendige midler til uddannel-
se og efteruddannelse af medarbejderne.
Stk. 6. TV 2 udarbejder en årlig oversigt over de anvendte midler, samt den 
enkelte medarbejders uddannelse og efteruddannelse, herunder den selvvalgte 
faglige relevante uddannelse, på basis af medarbejdernes egne registreringer.
Stk. 7. Medarbejdere på uddannelse eller efteruddannelse får fuld løn og alle 
udgifter i forbindelse med denne betalt.
Stk. 11. Hvis ledelsen afviser et ønske om relevant uddannelse/efter uddannelse/
selvvalgt faglig relevant uddannelse, fra en medarbejder skal der inden for rimelig 
tid gives et alternativt tilbud om relevant uddannelse/efteruddannelse”.

Bestemmelsen i stk. 7 om fuld løn og betaling af alle udgifter i forbindelse med 
uddannelse var en uændret videreførelse af den tidligere gældende bestemmel-
se (§ 13, stk. 6). Det er ubestridt, at bestemmelsen hidtil havde været praktiseret 
 således, at TV 2 afholdt udgifterne til rejseomkostninger, ophold, kursusgebyr 
samt betalte medarbejderne løn i den tid, der medgik til transport til og fra ud-
dannelsen.
Bestemmelserne er som nævnt videreført uændret i § 12 i den nugældende 
overenskomst.

Parternes argumentation
Klager har overordnet anført, at rejsetid ikke er uddannelsestid, men arbejdstid, 
der skal honoreres med løn for medgået tid. Virksomheden har hidtil honoreret 
rejsetid til uddannelse som arbejdstid. Såfremt rejsetid til den nye uddannelse i 
§ 12, stk. 4, skulle honoreres på anden måde, skulle dette være specifikt aftalt. 
Spørgsmålet om rejsetid blev imidlertid ikke drøftet under forhandlingerne, hvor-
for Dansk Metal med rette forudsatte, at rejsetiden ville blive honoreret som ved 
anden uddannelse.
Indklagede har overordnet anført, at en naturlig sproglig forståelse af bestem-
melsen i § 12, stk. 4, fører til, at retten til løn under selvvalgt uddannelse ikke 
rækker videre end til de 3 årlige dage, der er nævnt i bestemmelsen. Bestem-
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melsen kan således ikke læses som indeholdende en ret til frihed med løn for 
rejsetid, der indebærer, at retten til frihed med løn overstiger de 3 dage. Der 
var endvidere en fælles forståelse mellem overenskomstparterne om, at der var 
begrænsede midler til rådighed til uddannelse og efteruddannelse. De økono-
miske forudsætninger var således, at medarbejderne bidrog med finansieringen 
ved at afgive 2 sabbatdage, mens indklagede bidrog med finansieringen af den 
tredje uddannelsesdag tillige med afholdelse af alle omkostninger i form af f.eks. 
kursusgebyrer og udgifter til transport og ophold, men ikke løn under transport-
tid. Denne forudsætning var kendelig for klager.
Hertil kommer, at også en naturlig sproglig forståelse af § 12, stk. 7, fører til, at 
denne bestemmelse alene indeholder ret til løn under selve uddannelsen. Den 
praksis, der består for honorering af transporttid med løn ved gennemførelsen af 
nødvendig uddannelse og efteruddannelse i henhold til § 12, stk. 1, skal ses i lyset 
af, at bestemmelsen angår uddannelse, som TV 2 kan pålægge medarbejderne 
at deltage i, hvorfor det også er naturligt, at TV 2 honorerer den tid, der medgår 
til transport i forbindelse med deltagelse, som arbejdstid. Det er en typeforud-
sætning ved nødvendig uddannelse i arbejdsgiverens interesse, at denne yder 
løn under transport, mens det omvendt er en typeforudsætning ved selvvalgt 
uddannelse, som primært er i medarbejderens egen interesse, at medarbejderen 
selv afholder transporttiden. Klager var som den part, der fremsatte kravet, nær-
mest til at sikre sig, at klagers forudsætning om betaling af løn under transport 
loyalt blev tilkendegivet klart over for indklagede. Der er ikke i § 12, stk. 7, indsat 
en henvisning til selvvalgt uddannelse, således som det skete i bl.a. stk. 11. Det 
gælder som et generelt fortolkningsprincip, at uklare aftalevilkår i mangel af hol-
depunkter for andet skal fortolkes til gunst for den materielle yder, som i denne 
sag er TV 2.

Opmandens begrundelse og resultat
Det er ubestridt, at spørgsmålet om, hvorvidt TV 2 Danmark A/S skulle betale 
løn under transporttiden i forbindelse med selvvalgt uddannelse/efteruddannel-
se, ikke blev omtalt eller drøftet under overenskomstforhandlingerne. Det må 
efter de afgivne forklaringer lægges til grund, at Dansk Metals forhandlere havde 
som forudsætning, at udgifterne til den selvvalgte uddannelse skulle afholdes 
på samme måde som ved øvrig uddannelse, mens TV 2s forhandlere havde en 
forudsætning om, at TV 2 i alt højst skulle afholde løn til medarbejderen i 3 dage 
i forbindelse med selvvalgt uddannelse.
Det følger af ordlyden af § 12, stk. 4, at den selvvalgte uddannelse skal være 
faglig relevant, og jeg lægger efter forklaringerne til grund, at det har været TV 2s 
opfattelse ved administrationen af § 12, stk. 4, at den fagligt relevante uddannelse 
skulle være af en sådan karakter, at både medarbejderen og TV 2 - eventuelt på 
længere sigt - kunne få gavn af den, eksempelvis således, at uddannelsen angik 
ny teknologi, som TV 2 muligt ville indføre i fremtiden.
Kravet om oprindelig 4 udviklingsdage blev fremsat af Dansk Metal under ud-
trykkelig angivelse af, at TV 2 skulle afholde samtlige udgifter. I forbindelse med 
overenskomstforhandlingerne opnåede Dansk Metal ret til 3 dages selvvalgt 
faglig relevant uddannelse og efteruddannelse. Bestemmelse herom blev indsat 
som stk. 4 i den gældende bestemmelse om uddannelse (tidligere § 13, nu § 12). 
Stk. 4 angiver ikke i sig selv noget om afholdelse af udgifterne. Bestemmelse 
herom findes i det indholdsmæssigt uændrede stk. 7, der efter sammenhængen 
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må anses for at angå såvel nødvendig uddannelse efter § 12, stk. 1, som selvvalgt 
uddannelse efter stk. 4. Det er ubestridt, at § 12, stk. 7, hidtil var blevet praktiseret 
således, at TV 2 i forbindelse med uddannelse og efteruddannelse afholdt om-
kostningerne til rejse, ophold, kursusgebyrer m.v., samt betalte medarbejderne 
løn under transporttiden.
På den anførte baggrund, herunder navnlig at retten til selvvalgt uddannelse blev 
indsat i den eksisterende overenskomstbestemmelse om uddannelse, og efter 
sammenhængen mellem § 12, stk. 4, og § 12, stk. 7, finder jeg, at overenskom-
sten må fortolkes således, at medarbejderne også ved selvvalgt uddannelse og 
efteruddannelse har krav på, at hidtidig praksis for afholdelse af udgifter finder 
anvendelse. Medarbejderne har derfor krav på løn under transporttiden til og fra 
selvvalgt uddannelse og efteruddannelse.
Opmanden tager herefter klagers påstande til følge som nedenfor bestemt.
De partsudpegede medlemmer erklærede sig enige i, at sagen kan afgøres ved 
denne tilkendegivelse, og kendelse blev frafaldet.

Thi bestemmes
TV 2 Danmark A/S skal anerkende, at transporttid til og fra selvvalgt uddannelse, 
jf. gældende overenskomsts § 12, stk. 4, er arbejdstid, som skal honoreres med 
medgået tid.
TV 2 Danmark A/S skal foretage efterbetaling for medgået transporttid til med-
arbejdere, der har været på selvvalgt uddannelse, jf. § 12, stk. 4.
Opmanden bestemte, at hver part bærer egne omkostninger og halvdelen af 
udgiften til opmanden.

Medarbejdere i små afdelinger er valgbare som tillidsrepræsentant

Medarbejdere i små afdelinger, herunder enkeltmands afdelinger, er valgbare som 
tillidsrepræsentant

Faglig voldgift - det private område - tilkendegivelse af  
7. april 2014

Sag FV2013.0173
Dansk Metal (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/ DI 
for Dansk Bilglas A/S (chefkonsulent, advokat Lotte Gaarn  Johansen)

Afsagt af dommer:
Poul Sørensen 

Resume
Sagen angik, om medarbejdere, der arbejder på værksteder med under fem 
ansatte, er valgbare som tillidsrepræsentanter. Opmanden udtalte, at det er et 
almindeligt princip, at de personer, der har valgret, også har mulighed for at 
opstille til valget. Undtagelser til dette princip, vil almindeligvis skulle særskilt 
nævnes. Opmanden fandt, at der ikke var grundlag for at fravige dette princip, 
hvorfor klager fik medhold.
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Uoverensstemmelsen angår, om medarbejdere i små afdelinger kan være valg-
bare som tillidsrepræsentanter. 
Klager har nedlagt påstand om, at indklagede skal anerkende, at også medarbej-
dere, der arbejder på værksteder med under 5 ansatte, er valgbare som tillidsre-
præsentanter.
Indklagede har påstået frifindelse og har subsidiært nedlagt en selvstændig 
påstand om, at klager skal anerkende, at der ikke kan vælges tillidsrepræsentant i 
afdelinger bemandet med alene én ansat.
Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. marts 2014 med undertegnede fhv. 
højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.
Der blev afgivet forklaring af klagers medlem [person1], faglig sekretær Carl 
 Mahler, adm. direktør Jens Hjorth og fhv. bestyrelsesformand Peter Ross Jensen.
Efter bevisførelse, procedure og votering kunne der ikke opnås enighed eller fler-
tal for en afgørelse blandt de af hver af parterne valgte medlemmer af voldgifts-
retten. Afgørelsen træffes derfor af opmanden. Parterne var enige om at afgøre 
sagen i overensstemmelse med opmandens begrundede tilkendegivelse, hvoref-
ter klagers påstand ville blive taget til følge, ligesom klager ville blive frifundet for 
indklagedes selvstændige påstand.

Baggrunden for sagen
Virksomheden foretaget reparation og udskiftning af bilruder. Virksomheden er 
organisatorisk opbygget med hovedkontor m.v. i Nørresundby og med afdelinger 
med lager og 4-9 ansatte i hhv. Tilst, Vejle og Ishøj. Herudover er der rundt om i 
landet ca. 30 afdelinger, der alene er bemandet med 1-2 ansatte.
I 2002/03 indgik Dansk Metal en overenskomst med virksomheden. Det hed der 
heri om valg af tillidsrepræsentanter bl.a.:

”§ 10 – Tillidsmandsregler 
Stk. 1. De valgte tillidsrepræsentanter.
Der kan vælges 3 tillidsrepræsentanter i Dansk Bilglas, som dækker samtlige af-
delinger. Det tilstræbes, at der vælges 2 vest for Storebælt og 1 øst for Storebælt.
Stk. 2. Valg af tillidsrepræsentant
Valget af tillidsrepræsentant skal finde sted på en sådan måde, at alle medarbej-
dere, som er beskæftiget i afdelingerne på valgtidspunktet, sikres mulighed for at 
kunne deltage i valget. Valgbar er kun medlemmer af Dansk Metalarbejderforbund.
Stk. 4. Funktion i arbejdstiden
Tillidsrepræsentantens udførelse af de ham påhvilende hverv skal ske på en så-
dan måde, at det er til mindst mulig gene for hans produktive arbejde.
Dersom det er nødvendigt, at han for at opfylde sine forpligtelser, må forlade sit 
arbejde i arbejdstiden, skal han forud herfor træffe aftale med arbejdsgiveren”. 

I 2007 blev virksomheden medlem af HTS. Tilpasningsforhandlinger til HTS- 
overenskomsten blev afsluttet med et protokollat, hvori det hedder bl.a.:

 1.  Overenskomsten mellem Dansk Metal og HTS for faglærte er gældende med 
virkning fra den 1. oktober 2007

 6.  Som supplement til overenskomstens § 24 nu [§ 25] er det aftalt, at tillids-
mandsstrukturen, jf. § 10, stk. 1, i overenskomsten mellem Dansk Bilglas og 
Dansk Metal fortsætter uændret, indtil andet måtte aftales.
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I overenskomsten for faglærte, nu med DI og Dansk Metal & Dansk El-Forbund, 
hedder det bl.a.:

”§ 25. Tillidsrepræsentanter
Stk. l. Hvor vælges en tillidsrepræsentant
I enhver virksomhed – eller for større virksomheders vedkommende i hver 
afdeling af denne – med 5 arbejdere eller derover, vælger de dér beskæftigede 
arbejdere af deres midte en arbejder til at være tillidsrepræsentant ... I virksomhe-
der eller afdelinger med under 5 arbejdere vælges ingen tillidsmand, medmindre 
begge parter ønsker det.
Stk. 2 Hvem kan vælges til tillidsrepræsentant
Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendte dygtige arbejdere, der 
har arbejdet i mindst 1 år på den pågældende virksomhed”. 

Uoverensstemmelsen om forståelsen af valgreglerne for tillidsrepræsentanter 
opstod, da [person1], der er eneste ansatte på afdelingen i Sønderborg, blev valgt 
som tillidsrepræsentant, hvilket valg indklagede nægtede at godkende.

Opmandens begrundelse og resultat
Det er det almindelige princip for valg af den omhandlede karakter, at der er 
overensstemmelse mellem valgret og valgbarhed, således at de personer, der 
har valgret, også har mulighed for at opstille til valget. Princippet er ydermere 
direkte udtalt i overenskomstens § 25, stk. 1, hvorefter de beskæftigede arbejdere 
”af deres midte” vælger tillidsrepræsentanten. Undtagelser fra dette princip vil 
almindeligvis skulle særskilt nævnes, således som tilfældet f.eks. er for ancienni-
tetsbestemmelsen i § 25, stk. 2. Der må dermed kræves sikre holdepunkter for i 
øvrigt at fravige dette princip.
Efter de for så vidt samstemmende forklaringer kan det lægges til grund, at 
overenskomsten med virksomheden i sin tid blev indgået under hensyntagen til 
virksomhedens særlige struktur: nogle få regionalt placerede større afdelinger 
og en række afdelinger med kun en eller to ansatte. På dette grundlag blev det 
dengang i § 10, stk. 1, vedtaget, at der uanset afdelingernes størrelse kunne væl-
ges (op til) 3 regionalt placerede tillidsrepræsentanter, og at valgretten, som det 
i henhold til § 10, stk. 2, ydermere må lægges til grund, var tillagt alle medarbej-
derne, som er beskæftiget i afdelingerne, hvilket må sige uanset afdelingernes 
størrelse. Der er afgivet modstridende forklaringer om parternes udtalte eller 
uudtalte forudsætninger ved indgåelse af virksomhedsoverenskomsten. I mangel 
af sikre holdepunkter for andet må det på den nævnte baggrund antages, at alle 
medarbejderne i henhold til denne overenskomst både havde valgret og med de 
særskilt nævnte undtagelser tillige var valgbare, når der skulle vælges tillidsre-
præsentanter i virksomheden.
Ved tilpasningsforhandlingerne ved overgangen til overenskomsten med HTS 
blev det som et ”supplement” til denne overenskomsts tillidsrepræsentantregler 
aftalt, at ”tillidsmandsstrukturen” i virksomhedsoverenskomsten skulle fortsætte 
uændret. Det må herefter antages, at parterne – som det i øvrigt er ubestridt 
– dermed vedtog, at der som hidtil kunne vælges op til 3 regionalt placerede 
tillidsrepræsentanter, og at medarbejderne i alle afdelingerne uanset disses stør-
relse havde valgret ved tillidsrepræsentantvalget. Da det som nævnt ydermere er 
et klart udtalt princip efter den gældende overenskomst, at valgret og valgbarhed 
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fælges ad, og idet der ikke ses grundlag for at fravige dette princip alene med 
henvisning til bestemmelsen i DI-overenskomstens § 25, stk. 1, i øvrigt, må der 
for så vidt gives klager medhold i påstanden.
Efter virksomhedsoverenskomstens § 10, stk. 4, skulle tillidsrepræsentanten 
varetage sit hverv til mindst mulig gene for sit produktive arbejde, og det samme 
gælder efter den gældende overenskomsts § 25, stk. 8. Under i iagttagelse af 
dette hensyn findes der på den foran anførte baggrund ikke at være det fornødne 
grundlag for at fastslå, at en medarbejder i en enkeltmandsbetjent afdeling ikke vil 
kunne udføre sit tillids repræsentantarbejde uden skade for virksomhedens drift.
Klager må derfor frifindes for indklagedes subsidiære påstand.
Hver part bærer egne omkostninger og skal betale halvdelen af opmandens 
honorar m.v.

Krav på overtidsbetaling og holddriftstillæg  
ved tilkald

Holddriftsmedarbejdere havde - ud over krav på overtidsbetaling - også krav på 
holddriftstillæg i forbindelse med tilkald

Faglig voldgift - det private område - tilkendegivelse af 28. januar 2014

Sag FV2013.0118
Dansk Metal og Dansk El-forbund (advokat Stephan Agger) mod DI Overens-
komst II v/DI for Arla Foods, Korsvej Mejeri (advokat Birgitte Dember (om der er 
krav på holddriftstillæg i forbindelse med tilkald))

Henvisninger:
Resumé udarbejdet af Christian Jensen.

Afsagt af opmand:
Niels Waage

Resume
Sagen angik, hvorvidt holddriftsmedarbejdere også havde krav på holddriftstil-
læg i forbindelse med tilkald uden for normal arbejdstid. Opmanden udtalte, at 
det arbejde, der udføres ved tilkald er overarbejde, og at det direkte følger af 
overenskomstens § 4, at der foruden overtidsbetaling også skal betales holddrift-
stillæg. Der skal dog kun betales holddriftstillæg af præsteret tid.
Den 27. januar 2014 afholdtes i fortsættelse af forhandlingen den 15. novem-
ber 2013 mundtlig forhandling i ovennævnte sag med forbundssekretær Stig K. 
 Pedersen, Dansk El-Forbund, faglig sekretær Kasper Palm, Dansk Metal, branche-
direktør Niels J. Andreasen, DI og chefkonsulent Jesper Madsen, DI som parts-
udpegede voldgiftsmedlemmer og undertegnede næstformand i Arbejdsretten 
Niels Waage som formand og opmand. 
Der blev afgivet forklaringer af tillidsrepræsentant Finn Christensen, tillidsrepræ-
sentant Søren Knudsen, tillidsrepræsentant Niels Storm, reparatør Søren 
Bloch-Hansen, vicepræsident HR Lars Kaae og HR Manager Jan Dorph-Petersen.
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Sagen procederedes
Efter de partsudpegede voldgiftsmedlemmers votering tilkendegav opmanden, at 
klager ved en opmandskendelse ville få medhold i sin påstand om, at indklagede 
skal anerkende, at medarbejdere, der arbejder i holddrift, oppebærer holddriftstil-
læg for præsteret tid ved tilkald uden for normal arbejdstid. 
Opmanden gav følgende begrundelse for dette resultat:

”I overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Dansk Metal og 
Dansk El-Forbund findes bl.a. følgende bestemmelser:

§ 7. Overarbejde m.v.
... Stk. 1. For arbejde, der udføres uden for den i den enkelte uge fastlagte nor-
male daglige arbejdstid, betales følgende tillæg (kr. pr. time): ...
§ 11. Rådighed
Stk. 1. For rådighedsvagt uden for den normale arbejdstid ydes følgende beløb 
pr. rådighedsvagttime...
Stk. 2. Ved tilkald betales overtidsbetaling i stedet for rådighedstillæg for den 
effektive arbejdstid, dog mindst for 2 timer, jf. overtidsreglerne.
Stk. 3...
§ 12. Tilkald
Tilsiges en medarbejder, som ikke er på rådighedsvagt, til at udføre nødvendige 
reparationer uden for normal arbejdstid, betales for mindst 4 timer, og for mindst 
3 timer, såfremt der arbejdes ind i normal arbejdstid.
I bilag 1 til overenskomsten (”Regler for holddrift”) findes bl.a. følgende bestem-
melse:
§ 4. Overarbejde
Ved overarbejde på de tidspunkter, hvor der ydes holddriftstillæg, jf... betales 
foruden overtidsbetaling det til tidspunktet svarende holddriftstillæg.
Sagens problem er således, om medarbejdere, der arbejder i holddrift, har krav 
på holddriftstillæg for præsteret arbejde ved tilkald efter overenskomstens § 11 
og 12.
Efter bevisførelsen findes det godtgjort, at indklagedes lønsystem er indrettet 
således, at der ikke samtidig kan udbetales tillæg for tilkald efter overenskom-
stens § 11 og § 12, hvilket viser, at arbejdsgiversiden er af den opfattelse, at 
overenskomsten skal forstås på den måde, at der ikke skal betales holddriftstil-
læg ved tilkald. Det findes imidlertid ikke godtgjort, at arbejdstagersiden har haft 
kendskab til arbejdsgiversidens opfattelse, før man opdagede, at der ikke blev 
udbetalt holddriftstillæg ved tilkald. Det er heller ikke godtgjort, at indklagede 
har administreret bestemmelserne i overensstemmelse med arbejdsgiversidens 
opfattelse så længe og så konsekvent, at dette i sig selv afgiver en formodning 
for, at bestemmelserne skal forstås som hævdet af indklagede, således som 
det f.eks. var tilfældet med hensyn til søndagstillæg efter samme overenskomst 
i opmandskendelsen af 3. april 2009 i sagen vedr. søndagstillæg i forbindelse 
med tilkald i rådighedsvagt mellem klagerne i nærværende sag og Mejeribrugets 
Arbejdsgiverforening for Arla Foods. 
Da der endvidere ikke ses at være grundlag for at fastslå, hvad der har været 
parternes fælle hensigt med de omtvistede bestemmelser i relation til denne 
sags problematik, må sagen afgøres ud fra en ordlydsfortolkning af de relevante 
bestemmelser. 
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Opmanden henviser herved til overenskomstens § 11 og § 12, hvoraf fremgår, at 
der ved tilkald i rådighedsvagt betales overtidsbetaling for den effektive arbejds-
tid, dog mindst for 2 timer (ved tilkald, jf. overtidsreglerne og ved tilkald uden 
for rådighedsvagt for mindst 4 timer, mindst 3 timer, såfremt der arbejdes ind i 
normal arbejdstid.)
Da der således betales overtidsbetaling ved tilkald, finder opmanden det mest 
nærliggende at opfatte det arbejde, der udføres ved tilkald som overarbejde, 
hvilket også stemmer med overenskomstens beskrivelse af overarbejde, jf. over-
enskomstens § 7 om overarbejde, der bestemmer, hvad der betales for arbejde, 
der udføres uden for den i den enkelte uge fastlagte normale daglige arbejdstid. 
Det er ubestridt, at tilkald efter overenskomstens § 11 og § 12 nødvendigvis er 
arbejde, der udføres uden for den fastslagte daglige arbejdstid. 
Efter denne forståelse af det arbejde, der udføres efter ”tilkald”, jf. overens-
komstens § 11 og § 12, følger det direkte af § 4 i holddriftsreglerne (bilag 1 til 
overenskomsten), at der foruden overtidsbetaling skal betales det til tidspunktet 
svarende holddriftstillæg.
Det bemærkes herved, at klager alene har nedlagt påstand om, at der skal bereg-
nes holddriftstillæg af præsteret tid. Den overtidsbetaling, der betales herudover 
som følge af overenskomstens § 11 og § 12 om betaling for minimum 2, hen-
holdsvis 4 eller 3 timer, udløser således ikke holddriftstillæg”.

Efter opmandens tilkendegivelse afsluttede de partsudpegede medlemmer af 
voldgiftsretten sagen forligsmæssigt i overensstemmelse med tilkendegivelsen 
og aftalte, at denne i skriftlig form parterne imellem skal tillægges virkning som 
en kendelse, jf. lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter § 28, stk. 4. 

Fratrædelsesgodtgørelse ved kontraopsigelse

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst om funktionær-
lignende ansat mister retten til fratrædelsesgodtgørelse ved egen kontraopsigelse

Faglig Voldgiftssag af 7. januar 2014

Sag FV2013.0142
Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Autobranchens 
Arbejdsgiverforening for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent Birgitte Wismer- 
Pedersen)

Afsagt af opmand:
Jens Kristiansen

Baggrunden for sagen
Uoverensstemmelsen vedrører et krav om betaling af fratrædelsesgodtgørelse i 
henhold til § 20 G i parternes overenskomst.
A var ansat hos den indklagede virksomhed som funktionærlignende  ansat med 
anciennitet fra 13. juli 1994. Ansættelsesforholdet var omfattet af overenskomst 
mellem ABAF og Dansk Metal. Overenskomstens  
§ 20 G indeholder følgende bestemmelse om opsigelse:
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”For funktionærlignende ansatte gælder Funktionærlovens opsigelsesvarsel i § 2 
og 2 a”.

På linje hermed er det i pkt. 9 i bilag 4 – aftale om funktionærlignende ansæt-
telse – bl.a. anført, at:

”Ved opsigelse gælder Funktionærlovens § 2, § 2 a, § 3, § 4 og § 5,  
stk. 1 (...).”

Den indklagede virksomhed opsagde A den 25. februar 2013 med 6 måneders 
varsel til fratræden den 31. august 2013. I en mail af 11. marts 2013 til den lokale 
afdeling af Dansk Metal bekræftede virksomheden, at A kunne ”kontraopsige og 
forlade os hurtigst muligt”. Den 12. marts 2013 kontraopsagde A, således at han 
fratrådte den 15. marts 2013.
Ved brev af 22. maj 2013 rejste Dansk Metal krav over for virksomheden om 
betaling af fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn i henhold til 
overenskomstens § 20 G. ABAF afviste på vegne af virksomheden ved brev af 
18. juni 2013 at betale beløbet med henvisning til As kontraopsigelse. Til støtte 
herfor henviste foreningen til, at det følger af bilag 5 til parternes overenskomst 
sammenholdt med § 38, stk. 6, i  
Industriens Overenskomst, at virksomhedens opsigelse kan trækkes tilbage 
med den virkning, at medarbejderen ikke har krav på fratrædelsesgodtgørelse. 
Denne adgang var virksomheden blevet afskåret fra at benytte, og A havde som 
følge heraf ikke krav på fratrædelsesgodtgørelse. Foreningen henviste tillige 
til opmands kendelse af 14. september 2006 i en faglig voldgiftssag mellem 
 CO-industri og Dansk Industri.
I det omtalte bilag 5 om ”Overenskomsthenvisning” er bl.a. anført  følgende:

”Parterne er enige om – ud over de i denne overenskomst anførte bestemmelser 
samt til supplering af disse – at rette sig efter overenskomst mellem DI og CO.”

Parterne er enige om, at denne henvisning sigter til Industriens Overenskomst 
mellem Dansk Industri og CO-industri. Ifølge § 38, stk. 6, i Industriens Overens-
komst gælder følgende:

”En afskedigelse henholdsvis en opsigelse kan trækkes tilbage, så længe arbejds-
forholdet ikke er endeligt afbrudt, med den virkning, at erstatningsansvar i hen-
hold til § 38 eller § 39 ikke kan gøres gældende, selv om tilbuddet om arbejds-
forholdets fortsættelse ikke modtages”.

Ved brev af 26. juni 2013 fastholdt Dansk Metal kravet om fratrædelsesgodtgø-
relse og henviste bl.a. til, at den omtalte voldgiftskendelse vedrører en helt anden 
situation end den foreliggende.

Påstande
Klager, Dansk Metal, nedlagde påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 
97.200,00 kr. med tillæg af procesrente fra den 15. marts 2013 til betaling sker.
Indklagede, ABAF for Olsen Biler A/S, påstod sig frifundet for den nedlagte påstand.
Den beløbsmæssige opgørelse af kravet var ikke bestridt af indklagede.
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Sagens behandling
Til at behandle sagen har der været nedsat en faglig voldgiftsret med faglig 
sekretær Ole Rosschou og faglig sekretær Erik B. Wiberg (valgt af Dansk Metal) 
og juridisk konsulent Eylem Ünüvar og advokat Lars Ellegaard (valgt af ABAF) som 
medlemmer og med professor, dr.jur. Jens Kristiansen som opmand.
Under voldgiftsforhandlingen den 16. december 2013 blev der afgivet forklaringer 
af A og Jannik Pedersen.
Efter forhandling og votering kunne der ikke blandt de partsudpegede medlem-
mer af voldgiftsretten opnås enighed om eller flertal for en afgørelse. Opman-
den tilkendegav herefter med en nærmere mundtlig begrundelse, at han ved 
en kendelse i sagen ville tage klagers betalingspåstand til følge. Parterne tog 
tilkendegivelsen til efterretning og enedes om, at sagen kunne afgøres i overens-
stemmelse med tilkendegivelsen, således at tilkendegivelsen tillægges virkning 
som en kendelse. Som led heri gav klager afkald på sit forbehold om at indbringe 
sagen for Arbejdsretten med sigte på at få tilkendt bod. Tilkendegivelsen gen-
gives i skriftlig form nedenfor.

Opmandens tilkendegivelse
A var ifølge både overenskomsten og sin ansættelsesaftale ansat som funktio-
nærlignende ansat. Det fulgte derfor umiddelbart af overenskomstens § 20 G, at 
opsigelse skulle foregå i overensstemmelse med funktionærlovens §§ 2 og 2 a.
Det er naturligt at forstå bestemmelsen i overenskomstens § 20 G således, at 
opsigelse af en funktionærlignende ansat i det hele finder sted i henhold til 
den praksis, der gælder for opsigelse efter funktionærlovens §§ 2 og 2 a. Det er 
fastslået ved Højesterets dom af 17. januar 1975 (UFR 1975 s. 190), at en opsagt 
medarbejder ikke mister retten til fratrædelsesgodtgørelse ved at fratræde på et 
tidligere tidspunkt i opsigelsesperioden i henhold til egen kontraopsigelse. Ud-
gangspunktet er derfor, at A ikke har mistet sin ret til fratrædelsesgodtgørelse ved 
at have kontraopsagt sin stilling.
Der er ikke nogen støtte i ordlyden af eller det oplyste om forarbejderne til eller 
praktiseringen af § 20 G i overenskomsten for, at den skal forstås med et forbe-
hold for, at en medarbejders kontraopsigelse frigør arbejdsgiveren fra at betale 
fratrædelsesgodtgørelse. Indklagede har heller ikke fremlagt skriftligt materiale el-
ler i øvrigt fremført omstændigheder, som støtter det synspunkt, at overenskom-
stens bilag 5 sammenholdt med § 38, stk. 6, i Industriens Overenskomst skulle 
have den virkning at indskrænke den naturlige forståelse af bestemmelsen i § 20 
G i parternes egen overenskomst. Den voldgiftskendelse af 14. september 2006 
i en faglig voldgiftssag mellem DI og CO-industri, som indklagede har henvist til, 
vedrører en anden situation end den foreliggende. I denne sag var der således 
tale om en række timelønsansatte, der havde ret til en fratrædelsesgodtgørelse i 
medfør af en lokalaftale, som ifølge opmanden måtte forstås på den særlige over-
enskomstmæssige baggrund, der fulgte af § 38, stk. 6, i Industriens Overenskomst.
A har på denne baggrund ret til at få udbetalt fratrædelsesgodtgørelse svarende 
til 3 måneders løn i forbindelse med opsigelsen. Da der ikke har været indsigel-
ser mod den beløbsmæssige opgørelse af klagers påstand tages den nedlagte 
påstand derfor til følge, således at den indklagede virksomhed tilpligtes at betale 
97.200 kr. med tillæg af procesrente fra den 15. marts 2013 til betaling sker.
Hver part bærer egne sagsomkostninger og betaler halvdelen af udgifterne til 
opmanden.
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Medarbejder var omfattet af Metal- overenskomsten

Medarbejder var omfattet af Metal-overenskomsten, idet hans arbejde indebar  
80 pct. metalarbejde

Faglig voldgift - det private område - protokollat af 6. juni 2013

Sag FV2013.0017
Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Petersen, 
Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup (vedr. spørgsmålet om, under hvilken 
overenskomst en ansættelse af et medlem af Dansk Metal til arbejde på et hav-
neprojekt på Læsø henhører)

Afsagt af opmand:
Niels Waage

Resume
Sagen angik, under hvilken overenskomst et medlem af Dansk Metal henhørte. 
Virksomheden var medlem af Dansk Byggeri og var både omfattet af Metal-over-
enskomsten og 3F-overenskomsten. Opmanden udtalte, at ansættelsesforholdet 
var omfattet af Metal-overenskomsten, idet virksomheden var omfattet af over-
enskomsten, samt at det pågældende arbejde for 80 pct.s vedkommende var 
faglært metalarbejde. Endelig fandt opmanden, at bod på kr. 25.000 var forskyldt, 
idet virksomheden, ved ikke at henføre medarbejderen til Metal-overenskomsten, 
undgik at indgå en lokalaftale.

Den 31. maj 2013 afholdtes mundtlig forhandling i ovennævnte sag med faglig 
sekretær Henrik Jensen, faglig sekretær Kasper Palm, afdelingschef, advokat 
Lene Jægerslund og chefkonsulent Hans Henrik Kristensen som partsudpegede 
voldgiftsmedlemmer og undertegnede næstformand i  Arbejdsretten Niels Waage 
som formand og opmand. 

Klager nedlagde følgende påstande:
Indklagede tilpligtes at anerkende, at ansættelsen af [person1] til arbejde på 
 havneprojekt på Læsø skulle være sket i henhold til overenskomsten mellem 
Dansk Byggeri, Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. 
Indklagede tilpligtes at betale en efter den faglige voldgiftsrets skøn fastsat bod  
til Dansk Metal. 
Indklagede påstod frifindelse.
Parterne er enige om, at den faglige voldgiftsret også kan afgøre bodsspørgsmålet.
[person1], [person2], [person3], [person4], [person5] og [person6] gav forklaringer.

Sagen procederedes.
Efter de partsudpegede voldgiftsmedlemmers votering tilkendegav opmanden, 
at klager ved en opmandskendelse ville få medhold i de nedlagte påstande, og at 
indklagede ville blive pålagt en bod på 25.000 kr. til Dansk Metal.
Opmanden gav følgende begrundelse for dette resultat:
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”Indledning
Det fremgår af de for voldgiftsretten forelagte oplysninger, at den indklagede 
virksomhed entreprenørvirksomheden Mogens Pedersen Nyborg A/S er medlem 
af Dansk Byggeri og således omfattet af dels overenskomsten mellem Dansk 
Byggeri og Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet (i det følgende beteg-
net ”Metal-overenskomsten”), dels af Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem 
Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund (i det følgende betegnet ”3F-overens-
komsten”). 

Begge overenskomster indeholder følgende bestemmelse: (Metal-overenskomsten 
§ 10 og 3F-overenskomsten § 13):

“Hvis der udføres arbejde på arbejdspladser, der ligger så langt væk fra virksom-
hedens hjemsted, at virksomheden anser det for nødvendigt at lade de ansatte 
overnatte i forbindelse med arbejde, skal der træffes lokalaftale om rejseform, 
forplejning og ophold, arbejdstid og forventet varighed”.

Det er oplyst, at der i efteråret 2011 blev indgået en lokalaftale som omhandlet 
i bestemmelsen i virksomheden for så vidt angår de ansatte, der var omfattet af 
3F-overenskomsten, mens der ikke var opnået enighed om en tilsvarende lokal-
aftale mellem smedene (dvs. de medarbejdere, der var omfattet af Metal-over-
enskomsten) og den indklagede virksomhed. 
Spørgsmålet om den manglende lokalaftale blev behandlet på et fællesmøde 
den 10. januar 2012 afholdt i anledning af en klage rejst af Dansk Metal over for 
den indklagede virksomhed. Det fremgår af referatet af fællesmødet, at arbejds-
giversiden var 

“enig i, at der skal foreligge en lokalaftale, hvis der udføres arbejde på arbejds-
pladser, der ligger så langt væk fra virksomhedens hjemsted, at virksomheden 
anser det for nødvendigt at lade de ansatte overnatte i forbindelse med arbejdet”.

[person1], der er medlem af Dansk Metal, blev den 19. marts 2012 ansat i den 
indklagede virksomhed til udførelse af arbejde på et havneprojekt på Læsø. Ifølge 
ansættelsesbeviset var han ansat som specialarbejder, og det fremgår endvidere 
af ansættelsesbeviset, at 3F-overenskomsten var gældende for ansættelsesfor-
holdet.
Det er i klageskriftet oplyst og ikke bestridt af indklagede, at [person1] blev afløn-
net med en timeløn på kr. 159,50, svarende til, hvad der efter de lokale aftaler i 
virksomheden betales for faglært arbejde, mens specialarbejdere i virksomheden 
blev aflønnet med kr. 147,50 i timen.
Som det fremgår af klagers påstand, finder klager, at [person1]s ansættelse rette-
lig burde have været omfattet af Metal-overenskomsten. 
Det lægges efter de afgivne forklaringer til grund, at [person1] er uddannet 
svejser og således faglært metalarbejder. Han var efter mange års ansættelse 
på Lindø-værftet blevet tilknyttet et vikarbureau, World Wide Workers, og var 
gennem dette udlejet til at arbejde for den indklagede virksomhed på et havne-
projekt i Odense i nogle måneder nogen tid forud for ansættelsen til projektet på 
Læsø. Efter [person1]s forklaring, som ikke er bestridt af indklagede, bestod hans 
arbejde på Odense Havn udelukkende i faglært metalarbejde. 
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[person1] har videre forklaret, at han efter sin beskæftigelse på Odense Havn var 
beskæftiget andetsteds. Han blev herefter kontaktet af den medarbejder i den 
indklagede virksomhed, der havde haft ansvaret for arbejdet på Odense havn 
og fik tilbudt arbejdet på Læsø. Det arbejde, han var beskæftiget med på Læsø, 
svarede i vidt omfang til det, han havde beskæftiget sig med på i Odense havn. 
På Læsø udførte han dog også i begrænset omfang arbejde, der ikke var faglært 
metalarbejde. Han skønner, at hans arbejde på Læsø bestod i 80 pct. faglært 
metalarbejde og 20 pct. ufaglært arbejde. 

Opmandens vurdering af, under hvilken overenskomst [person1]s ansættelse 
på Læsøprojektet henhører: 
Den indklagede virksomhed er som nævnt omfattet af en kollektiv overenskomst 
indgået med Dansk Metal, og det må derfor være udgangspunktet, at virksomhe-
dens ansættelse af [person1], der er faglært metalarbejder og medlem af Dansk 
Metal, er omfattet af denne kollektive overenskomst. Det er herefter spørgsmålet, 
om der i sagen foreligger omstændigheder, der må føre til et andet resultat. 
Efter de afgivne forklaringer lægger opmanden til grund, at der ved større entre-
prenørprojekter som det havneprojekt på Læsø, hvortil [person1] var engageret, 
ofte ansættes arbejdskraft, uden at det er afgørende for virksomheden, hvilken 
uddannelsesmæssig baggrund, de pågældende medarbejdere har. Opmanden 
anerkender efter bevisførelsen, at de arbejder, som den indklagede virksomhed 
udførte på Læsø i foråret/sommeren 2012, kun i begrænset omfang var omfattet 
af Metal-overenskomsten. 
Heroverfor står imidlertid, at et projekt som Læsø-projektet efter det oplyste 
ofte kan omfatte arbejder, der henhører under forskellige overenskomster, men 
navnlig, at det af indklagede er ubestridt, at det arbejde, som [person1] udførte 
på Læsø for 80 pct.s vedkommende var faglært metalarbejde. 
Opmanden tillægger det endvidere særlig vægt, at [person1] tidligere – som 
indlejet vikar – havde arbejdet for virksomheden på et projekt på Odense Havn 
og i den forbindelse udelukkende havde udført faglært metalarbejde, og at det 
var den indklagede virksomhed, der tog initiativet til, at [person1] blev ansat til 
opgaven på Læsø, der i det væsentlige var af samme karakter som opgaven på 
Odense Havn. Det er herefter nærliggende at antage, at [person1] blev antaget af 
virksomheden til arbejdet på Læsø, netop fordi virksomheden havde behov for at 
gøre brug af [person1]s kvalifikationer som metalarbejder. 
På det således foreliggende grundlag finder opmanden det ubetænkeligt 
at fastslå, at [person1] under ansættelsesforholdet var omfattet af Metal- 
overenskomsten, og der gives herefter klager medhold i påstanden herom. 

Vedr. bodsspørgsmålet
Som sagen foreligger oplyst. må det antages, at den eneste reelle betydning af 
virksomhedens henførelse af [person1]s ansættelse under 3F-overenskomsten 
var, at virksomheden dermed kom uden om det krav om indgåelse om lokalaf-
tale om rejseform, forplejning og ophold, arbejdstid og forventet varighed, som 
fremgik af Metal-overenskomsten, idet der som foran nævnt ikke var indgået  
nogen sådan aftale for så vidt angår de medarbejdere, der var omfattet af 
 Metal-overenskomsten i modsætning til, hvad der var tilfældet for medarbejdere 
under 3F-overenskomsten. 
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Som nævnt havde spørgsmålet om indgåelse af en sådan lokalaftale kort forin-
den ansættelsen af [person1] på Læsø-projektet været genstand for drøftelser 
mellem virksomheden og Dansk Metal, og virksomheden havde på et fælles-
møde i en anden sag erklæret sig enig i, at en sådan aftale skulle indgås hvis der 
udføres arbejde på arbejdspladser, der ligger så langt væk fra virksomhedens 
hjemsted, at virksomheden anser det for nødvendigt at lade de ansatte overnatte 
i forbindelse med arbejdet.
Det lægges herefter til grund, at virksomheden har været fuldt ud klar over, at 
man ved at ansætte [person1] under 3F-overenslomsten kom uden om indgå-
elsen af en sådan lokalaftale, som det hidtil ikke var lykkedes at indgå for så vidt 
angår ansatte omfattet af Metal-overenskomsten.
Indklagedes opfattelse, hvorefter selve ansættelsessamtalen mellem [person1] og 
virksomheden i sig selv skulle udgøre den overenskomstmæssigt krævede lokal-
aftale, må forkastes, allerede fordi en sådan antagelse ganske ville overflødiggøre 
den pågældende overenskomst bestemmelse. 
Under disse omstændigheder findes bod at være forskyldt. 

Spørgsmålet om, hvorvidt manglende underretning om indklagedes indleje af 
vikarer fra World Wide Workers er bodspådragende. 
Under sagen har klager endvidere rejst spørgsmålet om, hvorvidt det udgør et 
bodspådragende overenskomstbrud, at indklagede i sommeren 2012 indlejede 
vikarer til projektet på Læsø uden at underrette tillidsrepræsentanten på virksom-
heden herom. Klager har herved henvist til Metal-overenskomstens § 40, stk. 14, 
der er sålydende:

”Tillidsmanden skal ved forestående afskedigelser bedst muligt holdes orienteret 
herom og har i øvrigt påtaleret ved eventuelt forekommende urimeligheder ved 
antagelser og afskedigelser”.

Der er fremlagt en fællemødebegæring af 9. marts 2012 med følgende indhold:

”Vi har fra vor medlemsorganisation, Dansk Metal, modtaget indberetning om 
en opstået uoverensstemmelse mellem forbundet og medlem af Dansk Byggeri, 
vedrørende brud på mæglingsmødereferat af 31. januar 2012.
Forbundet har fra Metal Odense modtaget meddelelse om, at der i nævnte virk-
somhed er opstået uoverensstemmelse i forbindelse med orientering af tillidsre-
præsentanten i forbindelse med indleje af folk.
Sagen er den, at der den 31. januar 2012 blev afholdt et mæglingsmøde, hvor 
virksomheden tilkendegav, at de fremover vil orientere tillidsrepræsentanten om 
ansættelser, afskedigelser og indlejet mandskab.
Virksomheden har den 24. februar 2012 indlejet fremmed arbejdskraft under virk-
somhedens ledelse og foretager arbejder fra fredag henover weekenden.
De indlejede medarbejdere er fra Kissendrup Smede- og Maskinforretning … 
Lejer har således heller ikke efterlevet overenskomstens § 15 ved, at de ikke har 
fået tillæg for over- og weekendarbejde.
Forbundet er af den opfattelse, at virksomheden begår brud på mæglingsmøde-
referatet af 31. januar 2012 samt overenskomstens § 15 vedr. søn- og helligdags-
arbejde”.
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Referatet af det afholdte fællemøde af 13. april 2012 er sålydende:
Ved et fællesmøde d.d. i Dansk Arbejdsgiverforening behandledes en af Lands-
organisationen i Danmark på vegne af Dansk Metal rejst klage over Mogens 
Pedersen Nyborg A/S…, medlem af Dansk Byggeri, jf. fællesmøde begæring af 
9.marts 2012 og 28. marts 2012.

Sagen forhandledes.
”Parterne enedes om, at virksomheden til fuld og endelig afgørelse af tvisten jf. 
fællesmødebegæring af 9. marts 2012 og uden præjudice snarest og senest 14 
dage fra d.d. til Dansk Metal betaler kr. 9.000 i bod
Arbejdstagersiden tog forbehold for at videreføre tvisten i fællesmødebegærin-
gen af 28. marts 2012 ved fagretlig behandling vedrørende, hvilken overenskomst 
den pågældende medarbejder på Læsø skal være omfattet af”.
Indklagede har i svarskriftet påberåbt sig, at uoverensstemmelsen vedr. den 
manglende orientering af tillidsrepræsentanten er afklaret til fuld og endelig 
afgørelse ved fællesmødet den 13. april 2012.
Indklagede har under den mundtlige forhandling endvidere gjort gældende, at 
overenskomsten ikke indeholder tilstrækkelig hjemmel til at pålægge indklagede 
bod for manglende orientering af tillidsrepræsentanter om indleje af vikarer. 
Klageren har anført, at dette anbringende er for sent fremsat til at kunne gøres 
gældende. 
Opmanden finder ikke, at indklagedes svarskrift kan forstås således, at man 
anerkender, at Metal-overenskomstens § 40, stk. 14, indeholder hjemmel til at 
pålægge virksomheden bod for manglende orientering af tillidsmanden om fore-
stående antagelser. 
Vedtagelsen på fællesmødet den 13. april 2012, hvorefter virksomheden blev pålagt 
en bod på 9.000 kr. skete uden præjudice og vedrørte også andet end selve det 
forhold, at virksomheden ikke havde orienteret tillidsmanden om indleje af vikarer. 
Den nærmere baggrund for fællesmødevedtagelsen er ikke oplyst under voldgifts-
behandlingen. Herefter finder opmanden ikke tilstrækkeligt grundlag for at tillægge 
fællesmødevedtagelsen betydning for spørgsmålet om, hvorvidt Metal-overens-
komstens § 40, stk. 14, kan fortolkes således, at den indeholder en forpligtelse for 
virksomheden til at orientere tillidsmanden om en forestående indleje af vikarer. 
Opmanden finder på den anden side heller ikke, at spørgsmålet om, hvorvidt 
indklagede har begået et bodspådragende overenskomstbrud ved ikke at orien-
tere tillidsrepræsentanten om indleje af vikarer i sommeren 2012, er endeligt 
afgjort ved vedtagelsen på fællemødet den 13. april 2012, da det forhold, der 
nu påklages, skyldes en ny undladelse af at orientere tillidsrepræsentanten efter 
afholdelsen af fællesmødet den 13. april 2012.
Opmanden bemærker herefter, at Metal-overenskomstens § 40, stk. 14, inde-
holder en udtrykkelig forpligtelse for indklagede til at holde tillidsrepræsentanten 
orienteret om forestående afskedigelser. Derimod indeholder bestemmelsen ikke 
en tilsvarende udtrykkelig pligt for indklagede til at holde tillidsrepræsentanten 
orienteret om forestående ansættelser eller indleje af vikarer. Da bestemmelsens 
første led således udtrykkeligt indeholder en pligt for virksomheden til at holde 
tillidsrepræsentanten orienteret om forestående afskedigelser, kan det ikke anta-
ges, at også bestemmelsens andet led om tillidsmandens påtaleret ved eventuelt 
forekommende urimeligheder ved antagelser og afskedigelser skal forstås som 
en orienteringsforpligtelse. 
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Herefter finder opmanden ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at overens-
komstens § 40, stk. 14, kan forstås som indeholdende en forpligtelse for virksom-
heden til at holde tillidsmanden orienteret om forestående antagelser af arbejds-
kraft, herunder indleje af vikarer.

Fastsættelsen af bodens størrelse
”Da det således ikke er antaget, at virksomhedens undladelse af at orientere 
tillids manden om indleje af vikarer i sommeren 2012 er bodspådragende, skal 
bod alene fastsættes for virksomhedens overenskomststridige henførelse af [per-
son1]s ansættelsesforhold under 3F-overenskomsten.
Herefter fastsættes den forskyldte bod til 25.000 kr.” 

De partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten afsluttede herefter sagen for-
ligsmæssigt i overensstemmelse med opmandens tilkendegivelse og aftalte, at 
denne i skriftlig form parterne imellem skal tillægges virkning som en kendelse, jf. 
lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter § 28, stk. 4. 

Adfærd berettigede ikke til bortvisning

Automekanikers udviste adfærd berettigede ikke virksomheden til at bortvise 
ham, men til at opsige ham

Faglig voldgift - det private område - tilkendegivelse af 27. maj 2013

Sag FV2012.0147
CO-industri for Dansk Metal for [person1] (advokat Jesper Kragh Stetting) mod DI 
Overenskomst 1 v/DI for Semler Retail A/S (advokat Rasmus Wandahl Jelshøj)

Afsagt af opmand:
Poul Sørensen

Resume
Sagen angik en virksomheds bortvisning af en automekaniker på grund af grov 
mobning af en lærling. Opmanden lagde til grund, at automekanikeren ikke 
havde udvist særlig grov adfærd over for lærlingen, men at den udviste adfærd 
ikke havde været acceptabel, og helt uacceptabel, idet det var en svend der 
udviste den over for en lærling. Opmanden udtalte, at det ikke udgjorde et fuldt 
tilstrækkeligt grundlag for at bortvise automekanikeren, men at det var en saglig 
begrundelse for at opsige ham.

Uoverensstemmelsen angår bortvisningen af en automekaniker på grund af grov 
mobning af en lærling.

Klager har nedlagt påstand om, at indklagede skal betale [person1]
 1.  70 dages løn mv. med procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldstid samt
 2.  en efter voldgiftsrettens skøn fast godtgørelse for usaglig afskedigelse
Indklagede har påstået frifindelse.
Sagen blev mundtligt forhandlet den 22. maj 2013 med undertegnede fhv. 
 højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.
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Der blev afgivet forklaring af [person1], fællestillidsrepræsentant [person2], 
arbejdsmiljørepræsentant [person3], tillidsrepræsentant [person4], branchefor-
mand [person5], faglig sekretær [person6], servicechef [person7], værkstedschef 
[person8] og HR-konsulent [person9].
Efter bevisførelse, procedure og votering kunne der ikke opnås enighed eller fler-
tal for en afgørelse blandt de af hver af parterne valgte medlemmer af voldgifts-
retten. Afgørelsen træffes derfor af opmanden. 
Der var enighed om at afslutte sagen i overensstemmelse med opmandens til-
kendegivelse, hvorefter klagers påstand 1 ville blive taget til følge, mens indklage-
de ville blive frifundet for klagers påstand 2.

Baggrunden for sagen
[person1], der i 2002 var blevet udlært som automekaniker på indklagedes, 
dengang SMC’, afdeling i Viby, blev i 2004 på ny ansat hos indklagede, nu på 
værkstedet i Risskov, fra 2006 på dagholdet. Den 5. oktober 2012 blev han 
bortvist ”begrundet i, at du har udsat en lærling [M] for grov mobning og chikane 
af både fysisk og psykisk karakter – endog af et sådant omfang, at det har haft 
helbredsmæssige konsekvenser for vedkommende.” Der havde ikke tidligere un-
der [person1]s ansættelse været episoder eller forhold, der havde givet anledning 
til påtale.
M og hans tvillingebror var efter det oplyste blevet ansat som lærlinge på indkla-
gedes værksted i 2007. De havde under ansættelsen gentagne gange klaget over, 
at de ikke lærte nok, og at de skulle udføre arbejde med oprydning o. lign., og M 
havde allerede i januar 2009 henvendt sig til Dansk Metals lokalafdeling og klaget 
over, at han følte sig chikaneret og mobbet af svendene. I begyndelsen af 2011 
var der vanskeligheder med at få en svend til at tage sig af M. Det endte imid-
lertid med, at M og [person1] samstemmende meddelte værkstedschefen, at M 
kunne gå som lærling hos [person1]. M, hvis svendeprøve nærmede sig, trivedes 
imidlertid fortsat dårligt på værkstedet, hvor han fortsat ikke mente, han lærte 
nok, ligesom han gav udtryk for, at han fortsat blev mobbet. Ved fællestillidsre-
præsentantens mellemkomst blev M derefter i april 2011 flyttet til indklagedes 
Skoda-værksted i nærheden. 
Efter afsluttet svendeprøve i sommeren 2011 påbegyndte M efter det oplyste et 
uddannelsesforløb med pædagogisk arbejde, men indledte i foråret 2012 en sag 
om arbejdsskadeerstatning som følge af ansættelsen som lærling hos indkla-
gede. I den anledning sendte Arbejdsskadecentret ved brev af 1. oktober 2012 
indklagede et spørgeskema om M’s ansættelse og vedlagde et afsnit fra den 
foreliggende arbejdsmedicinske erklæring til brug for sagen. Det hedder heri, at 
M under sin ansættelse i lange perioder oplevede at blive både verbalt og fysisk 
voldsomt chikaneret af en af svendene. Svenden tiltalte ham med seksuelle 
ukvemsord, slog ud efter hans skridt og sprøjtede i fire tilfælde brændbar væske 
på hans tøj, som svenden derefter antændte. En enkelt gang, da M arbejdede 
med en vikkelsliber, opdagede han det så sent, at han måtte smide sig ned og 
rulle sig rundt for at slukke ilden, mens svenden blot grinede ad ham.
Efter indklagedes modtagelse af Arbejdsskadecenterets brev blev [person1] den  
5. oktober 2012 indkaldt til en samtale, hvor han blev foreholdt M’s udtalelser i 
den arbejdsmedicinske speciallægeerklæring. [person1] erkendte, at han i sjov 
havde slået ud efter M, og at han uden skadehensigt og uden skade til følge 
havde antændt bremsevæske på M’ tøj. Han tog kraftig af stand fra, at han skulle 
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have sat ild til M, mens denne arbejdede med en vinkelsliber, og fra, at han skulle 
have udtalt sig så groft, som M havde beskrevet. Mødet blev afsluttet med, at 
[person1] blev bortvist.

Opmandens begrundelse
Lærlingen M havde arbejdet mere end 3 år på værkstedet, da han pr. 1. janu-
ar 2011 efter eget ønske blev tilknyttet [person1]. Da M i april blev overført til 
indklagedes Skoda-værksted, gav han ikke udtryk for, at der havde foreligget grov 
mobning fra [person1] side. M har ikke afgivet forklaring under sagen, og der er 
ikke i øvrigt under sagen afgivet forklaringer, der støtter, at [person1] skulle have 
udsat M for en sådan særlig grov mobning på værkstedet. I hvert fald på denne 
baggrund kan det ikke alene ved de udtalelser, som M er refereret for under sin 
egen arbejdsskadesag, anses for godtgjort, at [person1] har gjort sig skyldig i en 
sådan særlig grov adfærd over for M. 
Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at der i årene op til [person1]s 
bortvisning undertiden var forekommet tilfælde, hvor folkene i sjov sprøjtede lidt 
brændbar væske på en arbejdskammerats tøj. Ilden gik almindeligvis hurtigt ud 
uden at forvolde større skade, og navnlig var der ikke sket nogen personskade. 
En sådan adfærd, som [person1] har erkendt at have udvist over for M, er selvsagt 
ikke acceptabel, og den er helt uacceptabel, når den af en svend udvises over 
for en lærling. Forholdet findes imidlertid ikke i sig selv, heller ikke sammenholdt 
med [person1]s erkendte uacceptable verbale adfærd over for M, at udgøre et 
fuldt tilstrækkeligt grundlag for at bortvise ham som sket. Men hændelsesforløbet 
findes at ville have udgjort en saglig begrundelse for at opsige [person1] med det 
ham tilkomne varsel.
Efter det således anførte må klagers påstand 1 om løn mv. svarende til [person1]s 
opsigelsesvarsel tages til følge, mens indklagede må frifindes for klagers påstand 
2 om godtgørelse for usaglig afskedigelse.
Hver part bærer egne omkostninger og skal betale halvdelen af opmandens 
honorar mv.

Dækningsområde for it-arbejde

Fortolkningen af § 1 i Organisationsaftale for Håndværkere for så vidt angår 
 aftalens dækningsområde for it-arbejde

Sag FV2013.0024
Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod Moderniseringsstyrelsen 
 (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) 
Afsagt den 25. november 2013.

1. Parternes uoverensstemmelser
Der er under denne sag tvist mellem parterne om fortolkningen af § 1 i 
 Organisationsaftale for Håndværkere for så vidt angår aftalens dækningsområde 
for it-arbejde.

2. Påstande
Klager, Dansk Metal, har nedlagt påstand om, at indklagede skal anerkende, at 
dækningsområdet for Organisationsaftalen for Håndværkere principalt eksklusivt 
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omfatter, subsidiært omfatter medarbejdere i Staten, der har en uddannelse som 
it-supporter og/eller datatekniker, såfremt en sådan uddannelse er en relevant 
forudsætning for varetagelsen af de arbejdsopgaver, der er henlagt til de pågæl-
dende stillinger.
Indklagede, Moderniseringsstyrelsen, har påstået frifindelse.

3. Sagens behandling
Sagen blev mundtligt forhandlet den 1. oktober 2013 for en faglig voldgiftsret 
med følgende partsudpegede medlemmer: Udpeget af klager: næstformand 
Henrik Kjærgaard og forbundssekretær Keld Bækkelund Hansen.
Udpeget af indklagede: specialkonsulent Anders Feldt og fuldmægtig David 
Sembach.
Som opmand er udpeget undertegnede højesteretsdommer Jytte Scharling.
Som procedør for klager mødte advokat Nicolai Westergaard.
Som procedør for indklagede mødte kammeradvokaten ved advokat Niels Banke.
Der blev under den mundtlige forhandling afgivet forklaring af faglig sekretær 
Ole Rosschou, Dansk Metal, Allan B. Schmidt, 3F, Knud Jensen, 3F, direktør 
John Egebjerg, Herningsholm Erhvervsskole, Torben Andresen Lindhardt, Dansk 
Metal, Ted Lind, pensioneret chefkonsulent i Moderniseringsstyrelsen, og Michael 
 Antonsen, Dansk Metal.
Da der efter forhandling og votering ikke blandt de af parterne valgte medlem-
mer af voldgiftsretten kunne opnås enighed om eller flertal for en afgørelse, 
træffes afgørelsen af opmanden.
De partsudpegede medlemmer erklærede sig indforstået med, at kendelse 
 afsiges uden fuldstændig.

4. Sagsfremstilling, overenskomstgrundlag m.v.
Organisationsaftalen for Håndværkere, jf. cirkulære af 4. maj 2011, er indgået 
mellem Finansministeriet og de forhandlingsberettigede organisationer Dansk 
Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i 
 Danmark, Fagligt Fælles forbund og Serviceforbundet.
Organisationsaftalen knytter sig til Fællesoverenskomsten mellem Finansmini-
steriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige område, og udgør 
sammen med denne parternes samlede overenskomstgrundlag.
Organisationsaftalens § 1 er sålydende:
”§1. Organisationsaftalens dækningsområde Organisationsaftalen omfatter hånd-
værkere, ansat i stillinger som håndværker på overenskomstvilkår ved statsinstitu-
tioner samt selvejende institutioner, for hvilke Finansministeriet har kompetence 
til at fastsætte løn- og ansættelsesvilkår for alle personalegrupper. Undtaget fra 
organisationsaftalen er håndværkere ved institutioner, for hvilke der er indgået 
særskilt overenskomst.
Cirkulærebemærkninger til § 1:
For at blive omfattet af organisationsaftalen skal medarbejderen have gennem-
gået en uddannelse som håndværker inden for de medunderskrevne hånd-
værkerforbunds fagområder. Uddannelsen skal endvidere være en relevant 
forudsætning for varetagelse af de arbejdsopgaver, der er henlagt til stillingen. 
Håndværkerstillinger indeholder som udgangspunkt tekniske arbejdsopgaver, der 
omfatter fremstilling, servicering, drift, reparation og/eller vedligeholdelse”.
Det fremgår af sagens oplysninger, at uddannelserne som it-supporter og som 
datatekniker med speciale i henholdsvis infrastruktur og programmering vareta-
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ges af Dansk Metal gennem Metalindustriens Uddannelsesudvalg. Uddannelsen 
som it-supporter har et 2½- årigt uddannelsesforløb. Uddannelsen som datatekni-
ker er en overbygning på it-supporteruddannelsen og har et samlet forløb på 5 år.
Det er Dansk Metals opfattelse, at uddannelserne i alt væsentligt omfatter arbejds-
områder, som kun meningsfuldt kan karakteriseres som it-arbejde, og at it-arbejde, 
som forudsætter en uddannelse som it- supporter eller datatekniker, eksklusivt 
henhører under Organisationsaftalen for Håndværkeres faglige dækningsområde.
Det er heroverfor Moderniseringsstyrelsen opfattelse, at det afhænger af de 
konkrete arbejdsopgaver, om en it-supporter eller datatekniker skal ansættes 
som håndværker efter Organisationsaftalen for Håndværkere eller som it-med-
arbejder efter enten HK-overenskomsten eller PROSA-overenskomsten. Efter 
Moderniseringsstyrelsens opfattelse skal en medarbejder, der i mere end 50 pct. 
af arbejdstiden varetager it- opgaver, som beskrevet i HK- eller PROSA-overens-
komsterne, ansættes efter disse aftaler, mens en medarbejder, der i overvejende 
grad varetager håndværksmæssigt arbejde i form af reparation og vedligeholdel-
se af den tekniske maskindel skal ansættes efter Håndværkeraftalen.

Yderligere om overenskomstforholdene:
Selve § 1 i Organisationsaftalen for Håndværkere har samme ordlyd som i den 
foregående aftale fra 2008. Cirkulærebemærkninger er derimod nye og først 
medtaget i 2011-aftalen. Ved 2008 overenskomstforhandlingerne rejste arbejds-
tagersiden bl.a. krav om, at titlen blev ændret til ”Cirkulære om organisationsaf-
tale for håndværkere og it-medarbejdere (inden for de underskrivende forbunds 
uddannelsesområde) i staten”. Der blev endvidere rejst følgende nye krav:
”Medarbejdere, der har deres uddannelse inden for et af de underskrivende 
forbunds uddannelsesområde, er omfattet af denne organisationsaftale”. Kravene 
blev afvist af Moderniseringsstyrelsen.
Moderniseringsstyrelsen har yderligere indgået Organisationsaftale for Kontor-
funktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) med HK samt overenskomst 
med PROSA. Af et bilag til disse aftaler, benævnt ”Eksempler på funktioner for 
it-medarbejdere, som er omfattet af organisationsaftale mellem…” fremgår bl.a.:
”Generelt. Det forudsættes, at den enkelte medarbejders arbejdsopgaver består 
af mindst en af de nævnte eller tilsvarende funktioner, og at arbejdsopgaverne 
udfylder mindst 50 % af arbejdstiden. Det forudsættes ligeledes, at opgavevareta-
gelsen er på et it-mæssigt niveau oversuperbrugerniveau”.
Der opregnes herefter en lang række eksempler på funktioner omfattet af af-
talen. Dansk Metal og HK/Danmark har den 15. august 2006 indgået en græn-
se- og samarbejdsaftale for it-området. For så vidt angår det offentlige område 
fremgår det af grænse- og samarbejdsaftalen vedrørende det kommunale områ-
de, at personer med uddannelse som datatekniker, datamekaniker, datatekniker, 
it-supporter og it- og elektronikteknolog er omfattet af Håndværkeroverens-
komsten og organiseres i Dansk Metal, og at personer med andre uddannelser er 
omfattet af HK/Kommunals overenskomster for edb/it-personale og organiseres 
i HK. Om det Statslige område hedder det i aftalen alene:
”Parterne anerkender, at der på it-området i Staten eksisterer organisationsaftaler 
på såvel Metals som HK/Stats område”.

Om uddannelsen til it-supporter og datatekniker:
Uddannelsesordningen for Data- og kommunikationsuddannelsen er udstedt 
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den 15. juli 2012 af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgø-
relse nr. 509 af 31. maj 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesind-
gang strøm, styring og it. Det fremgår om uddannelsernes varighed og struktur, 
at uddannelsen til it-supporter har et grundforløb med skole i 20 uger. Hoved-
forløbet herefter består af skiftevis skoleforløb og praktikforløb med en obliga-
torisk skoleundervisning i 25 uger. Uddannelsen til datatekniker med speciale i 
henholdsvis infrastruktur og programmering har et grundforløb med skole i 20 
uger, der efterfølges af et hovedforløb med skiftevis skole og praktik, heraf en 
obligatorisk skoleundervisning i 55 uger.

5. Forklaringer
Ole Rosschou har forklaret bl.a., at han for Dansk Metal har forhandlet Hånd-
værkeraftalen i såvel 2008 som 2011. I 2008 rejste Dansk Metal bl.a. krav om, at 
cirkulærets titel blev ændret til ”Cirkulære om organisationsaftale for håndvær-
kere og it-medarbejdere (inden for de underskrivende forbunds uddannelses-
område) i staten” og at det som nyt blev medtaget ”Medarbejdere, der har deres 
uddannelse inden for at af de underskrivende forbunds uddannelsesområde, er 
omfattet af denne organisationsaftale”. De opfattede de to krav som en præcise-
ring af hvem, der var dækket af aftalerne. Personalestyrelsen (nu Moderniserings-
styrelsen) ville ikke imødekomme kravet. Det var hans fornemmelse, at styrelsens 
forhandler havde en anden opfattelse af, hvad en håndværker var, end Dansk 
Metals opfattelse. Ved forhandlingerne i 2011 fik Dansk Metal tilføjet cirkulærebe-
stemmelsen. Ved 2011 forhandlingerne var der ingen penge til aftalen, som skulle 
hvile i sig selv. Dansk Metal ønskede tilføjelsen og mødte forståelse herfor hos 
modparten. Cirkulærebemærkningen var et resultat af egentlige forhandlinger. 
Han sagde udtrykkeligt, at it-området var it-supportere og datateknikere. Det 
blev drøftet, at uddannelseskravet var væsentligt, og at uddannelsen skulle være 
relevant for det arbejde, der rent faktisk blev udført. Dansk Metal gjorde det klart, 
at begrebet håndværker udvikler sig over tid. Det var hans indtryk, at styrelsens 
forhandler, Ted Lind, havde et andet syn på håndværkerarbejdet, at det var ma-
nuelt arbejde med hammer og skruetrækker. Sondringen hardware/software blev 
ikke drøftet. Det var uddannelsen, der var det afgørende. 50 procentsreglen var 
ikke til diskussion.
Allan B. Schmidt har forklaret bl.a., at han som faglig sekretær i TIB deltog i 
overenskomstforhandlingerne i 2008. Han var med til at formulere kravene til 
2008-overenskomsten. De ønskede at udvide cirkulærets titel, så der ikke var 
tvivl om, at cirkulæret også omfattede it-arbejde.
Personalestyrelsen var ikke interesseret heri, og det endte med, at kravet blev 
droppet. Knud Jensen har forklaret bl.a., at han deltog i 2011 forhandlingerne. 
Han deltog ikke i 2008. 2011 gav en økonomisk 0-løsning. Det var derfor vigtigt 
at opnå andre indrømmelser. Det ville være godt at få dækningsområdet beskre-
vet tydeligt. Det var Dansk Metal, der havde behov for præciseringen.
De fik bl.a. noget om servicering ind i beskrivelsen af funktionsområdet. Torben 
Andersen Lindhardt har forklaret bl.a., at han er faglig sekretær i Dansk Metal og 
bl.a. er ansvarlig for uddannelsesordningen. Håndværkerfaget er under løbende 
udvikling som følge af den teknologiske udvikling. Computeren er blevet en del 
af en håndværkers værktøj. Han har forklaret nærmere om de kompetencer, 
som uddannelserne til it-supporter og datatekniker giver. En it-supporter kan ud 
over installation af netværk bl.a. vejlede og servicere, konfigurere større netværk, 
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tildele konti til nye brugere, lave backup, lave små programmer til applikationer 
og konfigurere små trådløse netværk. En datatekniker med speciale i infrastruktur 
kan bl.a. stå for designfasen af netværk, indkøringsfasen og planlægningsfasen 
og igangsætte IP-telefonløsninger. En datatekniker med speciale i programme-
ring kan programmere avancerede programmer og lave databaser, samt in-
struere, vejlede og servicere brugerne. Vedrørende fordelingen af arbejdet med 
henholdsvis hardware og software har han forklaret, at arbejde med hardware i 
dag udgør langt under halvdelen af arbejdet. Det giver efter hans opfattelse ikke 
mening i dag at sondre mellem hardware og software. Det kan typisk ikke betale 
sig at reparere et modul, der i stedet skiftes. 
Netværksfejlfinding er i dag stort set softwarebaseret frem for baseret på fysisk 
måling. Efter hans opfattelse er HK-medarbejdere typisk brugere. Han har ikke 
kendskab til andre uddannelser med et indhold svarende til it-supporter og da-
tatekniker uddannelserne. Ted Lind har forklaret bl.a., at han som chefkonsulent 
hos indklagede har rådgivet statslige arbejdspladser om håndværkerområdet. 
Organisationsaftalen for Håndværkere dækkede det tekniske område, hardware, 
mens det mere administrative område henhørte under HK/PROSA. Det er et 
erklæret mål for Moderniseringsstyrelsen at undgå paralleloverenskomster. Inden 
for it-området har man set på opgavens karakter. De administrative dele henhør-
te under organisationsaftalerne med HK og PROSA, mens de tekniske opgaver 
henhørte under Håndværkeraftalen. Denne sondring har været gennemført 
konsistent og har været kendt af Dansk Metal. Der opstod jævnligt sager, hvor 
han har rådgivet ud fra disse retningslinjer. I et tilfælde blev der gennemført syn 
og skøn, hvor det afgørende var, om arbejdsopgaverne forudsatte den tekniske 
uddannelse som datatekniker.
Vedrørende overenskomstforhandlingen i 2008 har han forklaret, at styrelsen 
opfattede Dansk Metals krav som en udvidelse af overenskomsten. Hvis styrelsen 
accepterede kravene, ville det kunne give konflikt med HK og PROSA og betyde 
overflytning af en række medarbejdere. Styrelsen afviste derfor kravet. Cirkulære-
bemærkningen i 2011-overenskomsten kom ind på baggrund af en række sager, 
bl.a. fra det faglærte/ufaglærte område, hvor f.eks. en række håndværkere var 
ansat på 3F-området, bl.a. som pedel. Han ville derfor godt forsøge en yderligere 
præcisering. Det var ikke meningen at ændre området for it fra en opgaveover-
enskomst til en uddannelsesoverenskomst. Han lagde derfor vægt på formulerin-
gen ”tekniske arbejdsopgaver”.
Cirkulære-bemærkningen havde intet med 2008-kravene at gøre.
Efter styrelsens opfattelse afhænger indplaceringen på overenskomsterne inden 
for it-området af opgavernes karakter. Der er inden for overenskomstområderne 
en række overlappende opgaver. Der bliver derfor en række gråzoneområder. 
Tommelfingerreglen er, at man må se på, inden for hvilket område hovedparten 
af opgaverne ligger.
John Egebjerg har bl.a. forklaret, at han er direktør for Herningsholm Erhvervs-
skole. Her uddannes bl.a. it-supportere og datateknikere. Der er tale om en 
lærlingeuddannelse inden for metalområdet. Support, opdatering og udrulning af 
software indgår som en meget væsentlig del af uddannelsen. Michael Antonsen 
har forklaret om grænseaftalen mellem HK og Dansk Metal, herunder at der 
afholdes kvartalsmæs sige møder.
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6. Parternes argumentation
Klager har til støtte for påstanden overordnet anført navnlig, at det har formod-
ningen imod sig, at der er en overlapning imellem det faglige dækningsområde 
for Organisationsaftalen for Håndværkere og Organisationsaftalen for Kontor-
funktionærer m.v., og at der på denne måde skulle være opstået en parallelove-
renskomstsituation. Fortolkningen af, hvad der kan udledes af håndværkeraftalen 
skal ske alene på grundlag af denne overenskomst og dens tilblivelseshistorie. 
Det er således ikke HK- eller PROSA-overenskomsterne, der definerer Håndvær-
keraftalens faglige gyldighedsområde.
De krav, som Dansk Metal rejste ved overenskomstforhandlingerne i 2008, blev 
rejst på ny ved 2011-overenskomsten og imødekommet ved cirkulærebemærk-
ningerne. Det gøres gældende, at der herved var tale om en præcisering af 
overenskomsten.
§ 1 i overenskomsten med tilhørende cirkulærebemærkninger opstiller tre krite-
rier: 1) dækningsområdet omfatter håndværkere, hvilket skal ses i modsætning 
til ufaglærte, 2) den pågældende skal være ansat i en stilling som håndværker, 
og 3) medarbejderen skal have gennemgået en uddannelse inden for forbundets 
fagområde. Hvis en håndværker opfylder disse tre betingelser, er vedkommende 
omfattet af Håndværkeraftalen.
Begrebet ”håndværker”, der er anvendt i § 1 i Organisationsaftalen for Håndvær-
kere og i de hertil knyttede cirkulærebemærkninger, er ikke et statisk, men et 
dynamisk begreb, og skal for så vidt angår overenskomstens dækningsområde i 
forhold til Dansk Metal forstås som det til enhver tid værende faglige dæknings-
område for Dansk Metal. It-arbejde i bred forstand er i dag et af Dansk Metals 
faglige kerne områder.
De uddannelser til it-supporter og datatekniker, som Dansk Metal varetager  
i henhold til lovgivningen, vedrører i vidt omfang discipliner, der hører under  
sædvanligt it-arbejde, så som programmering, it-support og databehandling.  
HK varetager ingen uddannelser, der er sammenlignelige med uddannelserne 
som it-supporter og datatekniker. Det fremgår da også af grænse- og samar-
bejdsaftalen mellem Dansk Metal og HK/Danmark, at det er disse organisationers 
fælles opfattelse, at uddannelsen som it-supporter og datatekniker eksklusivt 
henhører under Dansk Metals faglige organisationsområde.
Den subsidiære påstand lader det stå åbent, om der kan foreligge parallelle 
overenskomster i de tilfælde, hvor der er overlap mellem de opgaver, der løses 
af medlemmer af henholdsvis Dansk Metal og HK eller PROSA. Indklagede har til 
støtte for frifindelsespåstanden overordnet nærmere anført bl.a., at det afgøren-
de for, om en medarbejder skal ansættes og aflønnes efter Organisationsaftalen 
for Håndværkere eller som it-medarbejder efter Organisationsaftale med HK for 
kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere eller efter PROSA-overens-
komsten, er de konkrete arbejdsopgaver, som den pågældende udfører. Udføres i 
mere end 50 pct. af tiden reparation og vedligeholdelse af den tekniske maskin-
del frem for administrativ it-drift, vil medarbejderen være omfattet af Håndvær-
keraftalen.
Det bestrides, at det faglige dækningsområde for håndværkere er dynamisk i den 
forstand, at det kan få indvirkning på dækningsområdet for andre faglige organi-
sationer. Denne afgrænsning af Håndværkeroverenskomstens dækningsområde 
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har hele tiden været Dansk Metal bekendt. Dansk Metals ønsker i 2008 om, at 
uddannelsen skulle være afgørende, blev klart afvist, og dækningsområdet er ikke 
ændret ved 2011-overenskomstens cirkulærebemærkninger.
Dette har aldrig været parternes fælles forudsætning.
Det bestrides, at der er opstået en paralleloverenskomstsituation, og det bestri-
des, at begrebet ”håndværker” for så vidt angår Organisationsaftale for Håndvær-
keres dækningsområde i forhold til Dansk Metal skal forstås som det til enhver tid 
værende faglige organisationsområde for forbundet. En medarbejder vil således 
enten være at betragte som håndværker og dermed dækket af Organisations-
aftalen for Håndværkere, eller være at betragte som it-medarbejder og dermed 
dækket af organisationsaftalen med HK eller PROSA-overenskomsten.

7. Opmandens begrundelse og resultat
Efter det fremkomne lægger jeg til grund, at Moderniseringsstyrelsen i hvert fald 
i tiden indtil 2011-overenskomsten har lagt vægt på arbejdsopgavernes karakter 
ved vurderingen af, om en stilling inden for it-området blev anset som omfattet 
af Organisationsaftalen for Håndværkere eller overenskomsterne med HK og 
PROSA. Mere teknisk prægede arbejdsopgaver blev således anset for omfattet af 
håndværkeraftalen, mens mere administrativt prægede arbejdsopgaver blev hen-
ført under HK- eller PROSA-overenskomsterne. Jeg lægger endvidere til grund, 
at dette har været Dansk Metal bekendt, idet synspunktet har været fremført og 
fastholdt under faglige tvister om overenskomstindplaceringen, herunder ved 
gennemført syn og skøn.
I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008 rejste arbejdstagersiden 
krav om en ændring af titlen til cirkulæret om Håndværkeraftalen således at titlen 
blev ”Cirkulære om organisationsaftale for håndværkere og it-medarbejdere 
(inden for de underskrivende forbunds uddannelser) i staten”, og således at det 
som nyt blev indføjet i aftalen, at ”Medarbejdere, der har deres uddannelse inden 
for et af de underskrivende forbunds uddannelsesområde, er omfattet af denne 
organisationsaftale”. Disse krav, der efter opmandens opfattelse ville indebære 
en udvidelse af dækningsområdet i forhold til den gældende overenskomst, blev 
afvist af Moderniseringsstyrelsen.
Kravene blev ikke gentaget i samme form ved 2011-overenskomstforhandlin-
gerne. De ny cirkulærebemærkninger til § 1, hvorefter medarbejdere skal have 
gennemgået en uddannelse som håndværker inden for de medunderskrevne 
håndværkerforbunds fagområde, og uddannelsen skal være en relevant for-
udsætning for varetagelsen af arbejdsopgaverne, findes ikke – som de i 2008 
afviste krav – at indebære, en medarbejder, der har en uddannelse inden for 
Dansk Metals område, skal være omfattet af håndværkeraftalen uafhængigt af 
arbejdsopgavernes karakter. Jeg lægger herved vægt på tilføjelsen i cirkulære-
bemærkningerne, hvorefter håndværkerstillinger som udgangspunkt indeholder 
tekniske arbejdsopgaver.
På den anførte baggrund finder jeg, at dækningsområdet for Håndværkeraftalen 
inden for it-området i overensstemmelse med hidtidig praksis fortsat må bero på 
en vurdering af arbejdsopgavernes karakter, således at en stilling falder inden for 
håndværkeraftalens dækningsområde, hvis der overvejende varetages arbejds-
opgaver af teknisk karakter som fremstilling, servicering, drift, reparation og ved-
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ligeholdelse, og falder uden for dækningsområdet, hvis der fortrinsvis varetages 
opgaver af mere administrativ karakter som omfattet af it-aftalerne med HK og 
PROSA.
Jeg finder anledning til at bemærke, at det ved den konkrete vurdering må have 
formodningen for sig, at stillingen fortrinsvis indebærer tekniske opgaver, såfremt 
der i stillingsopslaget søges en it-supporter eller en datatekniker.
Med denne bemærkning tager jeg herefter Moderniseringsstyrelsens frifindelses-
påstand til følge.

Thi bestemmes:
Moderniseringsstyrelsen frifindes.
Hver part skal bære egne sagsomkostninger og betaler halvdelen af opmandens 
honorar.

København, den 25. november 2013.
Jytte Scharling
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