
 
 
 
 

Tilkendegivelse 
 Meddelt onsdag den 23. juni 2010 
  
 i faglig voldgiftssag, 2010.0071 

  

 3F Privat Service, Hotel og Restauration 

 for A 

 (faglig sekretær Bent Moos) 

 

 mod 

 

 Bilfærgernes Rederiforening 

 for Scandlines Danmark A/S 

 (advokat Anne Louise Wulff) 

 

Tvisten 
Sagen drejer sig om, hvorvidt indklagede er berettiget til at fastholde sin opsigelse af klager. 

 

Påstande 
Klager har nedlagt påstand om, at Scandlines Catering skal anerkende, at A’s ansættelsesforhold 

efter sygemelding den 15. februar 2009 kun kan bringes til ophør efter afgivelse af nyt 

opsigelsesvarsel til udgangen af september 2009. 

 

Indklagede har påstået frifindelse. 

 

Sagens behandling 

Sagen blev behandlet mundtligt den 23. juni 2010 med højesteretsdommer Vibeke Rønne som 

opmand. Som sidedommere udpeget af klager fungerede advokat Helle Sønderskov Sørensen og 

faglig sekretær Erik Ravn, og som sidedommere udpeget af indklagede fungerede kontorchef Bertil 

Hohlmann og områdepersonalechef Anders Frohn. 

 

Der blev under forhandlingen afgivet forklaringer af faglig sekretær Søren Kæhler, A og 

personalefuldmægtig Lone Sørensen. 

 

Efter bevisførelse og procedure voterede rettens medlemmer. Der kunne ikke blandt sidedommerne 

opnås flertal for noget resultat. Opmanden tilkendegav herefter sin opfattelse af sagen. 

Tilkendegivelsen blev taget til efterretning og kendelse blev frafaldet. 
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OPMANDENS TILKENDEGIVELSE 

A blev på baggrund af længerevarende sygdomsperioder opsagt den 25. september 2008 med 

overenskomstmæssigt varsel til udgangen af marts måned 2009. Sygdommen skyldtes eksem, der var 

fremkaldt af handsker, som han skulle benytte i forbindelse med sit arbejdet. Det fremgår af 

opsigelsen, at han, såfremt han to måneder inden opsigelsesperiodens udløb igen bliver fuldt 

arbejdsdygtig, skulle kontakte Scandlines for annullering af opsigelsen. 

 

I slutningen af december 2008 blev A raskmeldt af speciallæge Dennis Sørensen, og han genoptog 

efter aftale med Scandlines arbejdet den 5. januar 2009. Han udførte herefter arbejde i 5 dage i januar 

og 6 dage i februar 2009, før han på ny blev sygemeldt den 15. februar 2009. Før sygemeldingen 

havde Scandlines på et møde den 30. januar 2009 annulleret opsigelsen af A.  

 

Af det referat af mødet den 30. januar 2009, som Scandlines repræsentant har udarbejdet, fremgår 

bl.a.: 

 ”Under samtalen kunne A, efter eget udsagn, erklære sig rask, hvilket alle der var med 

til mødet, ved selvsyn også kunne konstatere. På baggrund af dette trækker firmaet sin 

opsigelse af A tilbage og A indgår herefter i sit arbejde i kabysområdet, under samme 

betingelse som sine kollegaer. 

 

  … 

 

  Rederiet ser frem til at du fortsat vil være fuldt arbejdsdygtig, så vi dermed kan undgå 

en ny opsigelse.” 

 

Det fremgår af Jobcenter Guldborgsunds notat af 9. januar 2009, at der var fundet en handske, som A 

kunne benytte på arbejdspladsen, og ifølge A’s forklaring havde speciallæge Dennis Sørensen 

godkendt handsken. Det følger af speciallæge Dennis Sørensens erklæring af 9. juli 2009, at 

”Forværring fandt sted efter 3 døgns arbejde af 13 timer primo feb.09...” 

 

På den anførte baggrund lægger opmanden til grund, at A var i god tro, da han den 30. januar 2009 

erklærede sig rask. 

 

Under hensyn hertil og til, at Scandlines trak opsigelsen af A tilbage uden krav om lægeerklæring og 

uden forbehold, finder opmanden, at Scandlines må bære risikoen for, at forudsætningen for 

annulleringen af opsigelsen bristede. 

 

Som følge af det anførte, kan ansættelsesforholdet kun bringes til ophør efter afgivelse af ny opsigelse 

med opsigelsesvarsel til udløbet af september måned 2009. 
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Opmanden bestemte, at hver part skal bære sine omkostninger for voldgiftsretten, og at parterne skal 

betale opmandens honorar med halvdelen hver. 

 

 

 

Vibeke Rønne 

højesteretsdommer 


