
 
 

 
 
 
TILKENDEGIVELSE 
meddelt fredag den 6. maj 2011 

 
i faglig voldgiftssag, 2009.0137 

 
 

   Fagligt Fælles Forbund 
   (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) 
 
   mod 
 

Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 
for 
Tropica Aquarium Plants A/S 
(advokat Charlotte Strøm Petersen) 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tvisten 
Tvisten vedrører spørgsmålet, om ufaglærte gartnerimedarbejdere hos Tropica Aquarium Plants A/S 
er sidestillet med faglærte arbejdere efter § 2 i gartneri og planteskoleoverenskomsten for 2008-
2011, og fra hvilket tidspunkt efterbetaling af tillæg skal ske. 
 
Påstande 
Klager har nedlagt påstand om, at Tropica Aquarium Plants A/S skal anerkende, at 
gartnerimedarbejderne Adraphannee Somproh, Connie Billeskov og Jette H. Rasmussen, subsidiært 
enkelte af disse medarbejdere, er sidestillet med faglærte arbejdere, jf. § 2 i gartneri og 
planteskoleoverenskomsten for 2008-2011. 
 
Klager har endvidere nedlagt påstand om, at det tillæg, der herefter tilkommer de pågældende 
medarbejdere – og gartnerimedarbejder Hans Henrik Krohn, som virksomheden har anerkendt er 
sidestillet med en faglært arbejder og har fået udbetalt tillæg med virkning fra den 20. januar 2010 – 
skal betales med virkning fra den 1. marts 2008, subsidiært den 22. april 2008 og mere subsidiært 
den 13. juli 2009. 
 
Indklagede har taget påstået frifindelse. 
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Sagens behandling 
Sagen blev behandlet mundtligt den 6. maj 2011 med højesteretsdommer Thomas Rørdam som 
opmand. Som sidedommere udpeget af klager fungerede forhandlingssekretær Peter Kaae Holm og 
faglig sekretær Flemming Grønsund, og som sidedommere udpeget af indklagede fungerede 
underdirektør Jens Poulsen og afdelingsleder Anne Marie Hagelskjær. 
 
Der blev under forhandlingen afgivet forklaringer af gruppeformand Arne Grevsen, gruppeformand 
Thomas Møller, gartnerimedarbejder Connie Billeskov, production manager Kurt Sandvad og 
direktør Johnny Ulff Larsen. 
 
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 
§ 2 i gartneri og planeskoleoverenskomsten for 2008-2011 bestemmer: 
 
 ”Der ydes et tillæg til faglærte arbejdere og arbejdere sidestillet hermed på  
 

<herefter angives satser pr. 1. marts 2008, 1. marts 2009 og 1. marts 2010>”. 
 
Som følge af uenighed mellem overenskomstparterne om forståelsen af udtrykket ”sidestillet 
hermed” blev der anlagt sag ved Overenskomstnævnet for Landbrugsområdet. Det fremgår af 
protokollat af 20. januar 2010, at sagen blev forligt således: 
 

”Virksomhederne har pligt til at lave en kompetenceafdækning af ufaglærte 
medarbejdere med henblik på at vurdere, hvilke medarbejdere som er sidestillet med 
faglærte medarbejdere, såfremt de pågældende ufaglærte medarbejdere fremsætter 
anmodning herom over for virksomhederne, såfremt anmodningen støttes på 
kompetence opnået gennem uddannelse, kursusdeltagelse eller egentlig oplæring, og 
såfremt den opnåede kompetence er relevant for de arbejdsopgaver, som 
medarbejderne udfører i virksomhederne. 

 
Virksomhederne kan ikke som ufravigelig betingelse for en sidestilling stille krav om, 
at medarbejderne har gennemført AMU-uddannelser og derved har opnået formel 
kompetence. 

 
Den opnåede kompetence skal tydeligt adskille de pågældende medarbejdere fra de 
øvrige ufaglærte medarbejdere.” 

 
Opmanden finder, at udtrykket ”kompetence opnået gennem … egentlig oplæring” i forliget skal 
forstås således, at det ikke omfatter kompetence, som alene er opnået gennem almindelige erfaring 
og rutine i forbindelse med udførelse af arbejdsfunktioner eller gennem uformel 
”sidemandsoplæring” i virksomheden.  
 
Efter bevisførelsen lægger opmanden til grund, at ingen af medarbejderne Adraphannee Somproh, 
Connie Billeskov og Jette H. Rasmussen efter denne forståelse har erhvervet kompetence gennem 
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”egentlig oplæring”. Da de endvidere med hensyn til uddannelse og kurser alene har deltaget i nogle 
halvdags- og heldagskurser – for Jette H. Rasmussens vedkommende kurser op til 3 dages varighed 
– af relevans for deres arbejdsfunktioner, findes de ikke at være sidestillet med faglærte arbejdere, 
jf. overenskomstens § 2. 
 
Opmanden tager derfor indklagedes frifindelsespåstand til følge for så vidt angår Adraphannee 
Somproh, Connie Billeskov og Jette H. Rasmussen. 
 
For Hans Henrik Krohns vedkommende har virksomheden anerkendt, at han må sidestilles med en 
faglært arbejder, og at han derfor har krav på tillæg efter overenskomstens § 2. Virksomheden har 
imidlertid ikke fundet grundlag for efterbetaling af tillæg længere tilbage i tiden end den 20. januar 
2010, hvor det ved forliget for Overenskomstnævnet for Landbugsområdet blev gjort klart, hvordan 
udtrykket ”sidestillet hermed” skal forstås. 
 
Opmanden finder, at der tilkommer Hans Henrik Krohn efterbetaling af tillæg efter 
overenskomstens § 2 med virkning fra den 1. marts 2008, da han efter overenskomsten har krav på 
tillæg fra denne dato, og da der ikke foreligger omstændigheder, som kan begrunde anvendelse af  
en senere dato. 
 
Opmanden tager derfor klagers principale påstand til følge for så vidt angår Hans Henrik Krohn. 
 
Opmanden bestemte, at hver part skal bære sine omkostninger for voldgiftsretten, og at parterne 
skal betale opmandens honorar med halvdelen hver. 
 
 

 
 

Thomas Rørdam 
 
 
 
 


