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Tvisten 
Tvisten vedrører spørgsmålet, om det kantinepersonale hos Andritz Feed Biofuel A/S, som er 
omfattet af Industriens Overenskomst, tillige er omfattet af lokalaftaler om resultatløn m.v. 
 
Påstande 
Klager har nedlagt påstand om, at indklagede skal anerkende, at det til enhver tid værende 
kantinepersonale, der er omfattet af Industriens Overenskomst, også er omfattet af lokalaftaler af 
september 2002. 
 
Indklagede har påstået frifindelse. 
 
Indklagede har taget bekræftende til genmæle over for en yderligere påstand fra klager om, at 
indklagede skal anerkende, at Tove Lauesen er omfattet af Industriens Overenskomst.  
 
Sagens behandling 
Sagen blev behandlet mundtligt den 18. maj 2010 med højesteretsdommer Thomas Rørdam som 
opmand. Som sidedommere udpeget af klager fungerede forhandlingssekretær Mads Andersen og 
faglig sekretær Jørn Larsen, og som sidedommere udpeget af indklagede fungerede Michael 
Nordahl Heyde og Anders Søndergaard Larsen. 
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Der blev under forhandlingen afgivet forklaringer af tidligere tillidsrepræsentant Erling Jensen, 
kvalitetsdirektør Niels S. Nilsen og chefkonsulent Søren Johannesen. 
 
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. 
 
Opmandens tilkendegivelse 
Sagen vedrører alene det kantinepersonale på virksomheden Andritz Feed Biofuel A/S, som er 
omfattet af Industriens Overenskomst. 
 
I 1997 blev der indgået et lokalaftalekompleks mellem Andritz Feed Biofuel A/S (dengang Sprout-
Matador A/S) og ”de på virksomheden beskæftigede medlemmer af SID og METAL, eksklusiv 
fastansatte rejsemontører” vedrørende resultatlønsystem m.v. Lokalaftalekomplekset blev revideret 
i 2002 ved nye aftaler indgået mellem virksomheden og ”de på virksomheden beskæftigede 
medlemmer af SID og METAL incl. malere, eksklusiv fastansatte rejsemontører”. 
 
Det er ubestridt, at det kantinepersonale, sagen vedrører, hverken var omfattet af 1997-aftalerne 
eller af 2002-aftalerne ved aftalernes indgåelse, da personalet hverken var medlemmer af SID eller 
af METAL.  
 
3F blev dannet i 2005 ved en fusion mellem SID og KAD. Før 2005 var kantinearbejde traditionelt 
KAD-arbejde. Efter fusionen blev det 3F-arbejde.  
 
Opmanden finder, at fusionen mellem SID og KAD i 2005 ikke har betydning for fortolkningen af 
lokalaftalekomplekset. Dette aftalekompleks omfatter specifikt afgrænsede medarbejdergrupper på 
virksomheden, herunder medlemmer af det tidligere SID, og kan ikke udvides til også at omfatte 
medlemmer af det tidligere KAD blot som følge af, at der efter indgåelsen af lokalaftalekomplekset 
gennemføres fusion af SID og KAD. 
 
Opmanden tager derfor indklagedes frifindelsespåstand til følge. 
  
Opmanden bestemte, at hver part skal bære sine omkostninger for voldgiftsretten, og at parterne 
skal betale opmandens honorar med halvdelen hver. 
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