
Protokollat i faglig vokigift

FOA
(àdvokat Peter Nisbeth,1

mod
KL
for

Hvidovre Kommune
(advokat Jørgen Vinding)

(orn sygerneldt tillidsreprcesentant er omfattet aflovlig konfliki)

Den 21. januar 2011 afholdtes mundtlig forhandling i ovennawnte sag med Mumme Thing, FOA,
Ettie Trier Petersen. FOA, Karsten Thystrup, KL og Nanna Abildstrøm, KL som partsudpegede
voidgifismedlemmer og undertegnede nastformand i Arbejdsretten Niels Waage som formand og
opmand. Forhandlingen foregik i KL’s lokaler, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

Kiagerne nedlagde følgende pâstand:

Indklagede tilpligtes at efterhetale indeholdt løn for mal m.ned 2008 til kiagers medlem
——

Betalingen tillgges sedvan1ig procesrente fra forfaldstid og tiol betaling sker.

lndklagede nedlagde pâstand om frifindelse..

Der blev givet forkiaringer af faglig sekretar Ulla Johansen, FOA, Jesper Lykke Christensen, KL
og konsulent Lars Højmark.

Efter de partsudpegede voldgiftsmedlemmers votering tilkendegav opmanden, at en
opmandskendelse yule give kiagerne medhold,

Opmanden gay følgende begrundelse for dette resultat:

“Sagen drejer sig om, hvorvidt fa11esti11idsrepnesentant var omfattet af
konflikten pa det offentlige omrâde i forâret maj 2008. Det er ubestridt,at vir

sygemeldt i al den tid konflikten varede.

En rammeaftale mellem KL og FOA vedrørende beskefuige1se aforganisationens medlemnier
under den pr. 1. april 2008 varslede arbejdsstandsning indeholder bi. a. følgende i § 1, stk. 4:

Til1idsreprasentanter/ faI1estiI1idsrepresentanter (TRIFTR) tilknyttet et konfliktomrâde er under
konflikten vagtfri. TRJFTR betragtes fortsat som ansat ved kommunen og er til disposition for
kommunen i hele nødberedskabsperioden. De pAg1dende oppeixerer herfor sdvan1ig Iøn for 37
timer pr. uge inklusiv pension.

Ved Iovlig forfald hos TR/FTR indtreder suppleanten for denne...”
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Det er fast antaget i dansk kollektiv arbejdsret, at en lovlig arbejdskonflikt bevirker, at
ansetteIsesforho1det for de arbejdstagere, der er omfattet afkonflikten, aibrydes. NAr det i den
nvnte rammeafiale udtrykkeligt er fastsat. at tiflidsreprsentanter og fa11estil1idsreprasentanter
TR/FTR forisat betragtes sorn ansat ved komniunen under konflikten, kan dette herefter kun forstâs
sAledes, at de ikke er omfattet afarbejdsstandsningen. Rarnmeafialen indtholder intel der giver
grundlag for at antage, at dette ikke ogsá skulle gIde, selv om en tillidsrepnvsentant eller
f11esti11idsrcprasentant matte vere sygemeldt under konflikten.

Der ses herefler ikke at have varet noget grundlag for, at:a ikke har modtaget løn
under konflikten, hvorfor kiagerens pastand tages til følge”.

Dc partsudpegede medlemmer af voidgifisretten afsluttede herefter sagen for1igsmassigt i
overensstemmelse med opmandens tilkendegivelse og aftalte, at denne i skrifthig form parterne
imellem skal tiliregges virkning som en kendelse, jf. by om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter
§ 28, stk. 4.

Roskilde, den 24. januar 2011

Niels Waage
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