
 

Udskrift 
af 

Arbejdsrettens retsbog 
 

 

 

Den 14. april 2016 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 

1250 København K, i 

 

Sag nr.: AR2015.0701 

Landsorganisationen i Danmark 

for 

CO-industri 

mod 

Dansk Arbejdsgiverforening 

for 

DIO I 

for 

Bred Furniture ApS 

 

 

i hvilken sag der sidst blev holdt retsmøde den 25. februar 2016. 

 

Retten beklædtes af næstformand, højesteretsdommer Poul Dahl Jensen. 

 

Som retsskriver fungerede Marianne Bjørnshauge.  

 

Der fremlagdes replik af 10. februar 2016. 

 

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

CO-industri ved Dennis Jensen. 

 

For indklagede mødte: Dansk Arbejdsgiverforening ved overenskomstchef Michael Hedelund 

Nielsen samt DI ved konsulent Jesper Thomasen. 

 

Klager nedlagde påstand om, at Bred Furniture ApS skal betale en skærpet bod til CO-

industri, og anførte, at boden bør fastsættes til mindst 10.000 kr.  

 

Indklagede nedlagde påstand om, at der udmåles en bod efter arbejdsrettens almindelige 

praksis, og anførte, at boden bør være væsentlig mindre end 10.000 kr. 

 

Sagen forhandledes. 

 

Parterne anmodede retsformanden om at afgøre sagen, jf. arbejdsretslovens § 16, stk. 3.  

 

Retsformanden optog sagen til afgørelse. 

 

Retten hævet. 



 

 

Poul Dahl Jensen / Marianne Bjørnshauge 

 

 

Fortsat den 18. april 2016. 

 

Retten beklædtes af næstformand, højesteretsdommer Poul Dahl Jensen. 

 

Ingen var tilsagt eller mødt. 

 

Retsformanden traf følgende afgørelse. 

 

Bred Furniture ApS har ikke rettidigt betalt pensionsbidrag for perioden 1. juli til 31. juli 

2015 på 2.952,99 kr. Industriens Pension rykkede for betaling den 7. og den 22. september 

2015, hvorefter sagen blev overleveret til CO-industri den 7. oktober 2015. Den 9. oktober 

2015 anmodede LO om afholdelse af fællesmøde, og virksomheden indbetalte beløbet den 16. 

oktober 2015 inden fællesmødet, der blev afholdt den 28. oktober 2015. Sagen blev anlagt i 

Arbejdsretten ved klageskrift af 3. december 2015. 

 

Der er ikke indgået nogen bodsaftale mellem parterne for så vidt angår manglende eller ikke 

rettidig indbetaling af pensionsbidrag på træ- og møbeloverenskomstens område, og der kan 

ikke tillægges aftaler på andre områder selvstændig betydning ved fastsættelse af bod i det 

foreliggende tilfælde.    

 

Ved udmåling af boden har det derimod betydning, at Bred Funiture ApS tidligere har gjort 

sig skyldig i for sen indbetaling af pensionsbidrag. 

 

Den første sag: På fællesmøde den 3. juli 2014 var der enighed om, at virksomheden skulle 

betale en bod på 5.300 kr. for manglende indberetning og indbetaling af pensionsbidrag på 

21.231,28 kr. for marts måned 2014.  

 

Den anden sag: På fællesmøde den 9. marts 2015 var der enighed om, at virksomheden skulle 

betale en bod på 8.500 kr. til fuld og endelig afgørelse af bod for manglende indberetning og 

indbetaling af pensionsbidrag til og med 31. januar 2015. 

 

Den tredje sag: På fællesmøde den 5. august 2015 behandledes en sag om manglende betaling 

af pensionsbidrag på 2.771,66 kr. for perioden 16. februar til 31. marts 2015 i henhold til en 

fællesmødebegæring af 6. juli 2015. Sagen blev den 17. december 2015 forligt udenretligt ved 

betaling af en bod på 8.750 kr.  

 

Den aktuelle sag vedrører for sen indbetaling af pensionsbidrag for juli 2015 og ligger således 

tidsmæssigt efter de to første sager. Forholdet i den aktuelle sag ligger også tidsmæssigt efter 

den periode for manglende betaling, som den tredje sag angår. Overskridelsen af fristen for 

indbetaling i den aktuelle sag er imidlertid sket inden den 17. december 2015, hvor den tredje 

sag blev afgjort ved det udenretlige forlig. 

 

På den baggrund findes den foreliggende overtrædelse at måtte bedømmes som et 

tredjegangstilfælde, og der bør ved udmålingen tages et hensyn til, hvad den samlede bod 

ville være blevet fastsat til, hvis forholdet i den tredje sag og det aktuelle forhold havde 

foreligget til samtidig pådømmelse. Når herefter henses til, at den for sene indbetaling i det 



 

foreliggende tilfælde angår et beløb på 2.952 kr. og til, at det blev indbetalt inden 

fællesmødet, findes boden at kunne fastsættes til 3.500 kr. 

 

Thi bestemmes: 

 

Bred Furniture ApS skal inden 14 dage fra dato betale en bod på 3.500 kr. til CO-industri. 

  

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet. 

 

 

Poul Dahl Jensen / Marianne Bjørnshauge 

 

 

             

 


