
Opmandskendelse

af
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For

:ziitj

(Advokat Jeppe Wahi-Brink)

mod

TEKNIQ

for

Kemp & Lauritzen A/S

(Konsulent Bent Lindgren)



Voldgiftsretten

SagLn er at kiager ed klageskritt at 7 scptemher 2011 b1eet indbragt toi denne taglige oldifisrU dei hai
bestàet af forbundssekreir Ole Tue Hansen og forbundssekreuer Christian Rosenkvist Stokholm, udpeget af
klager, og underdirektor Thorkild Bang og konsulent Jesper Elan Ahrenst, udpeget af indklagede og, som
opmand. hojesteretsdommer Jon Stokholm.

Sagen blev forhandlet mundtligt onsdag 12. oktoher 2011. Der blev under hovedforhandlingen afgivet
forkiaringer af elektriker og afdelingschef Jan Kammer.

Efter bevisforelse og procedure voterede rettens medlemmer, Der kunne ikke blandi sidedommerne opnâs
flertal for noget resultat. Sagen blev derefter overladt til opmandens afgnrelse.

Tvisten

Vedrorer sporgsm1et om, hvorvidt en medarbejder kan afskediges under vejrlig. sàledes at hans
opsigelsesvarsel lober, mens han er hjemsendt og modtager dagpenge under vejrliget.

Pãstande

Klagei har sorn sin endelige pastand pastaet Kemp & Wuritzen A/S palagt at betale
107.546,75 kr. med tiIlg af renter 31. marts 2011.

Indklagede pâstáet frifindelse.

Parterne er enige om den talmtessige opgorelse og om rentekravet.

Overenskomsten

Parterne er enige om. at sagen skal afgøres efter Ti1trde1sesoverenskomst af 25. maj 2010 til
Industrioverenskomsten mellem Dl og CI Industri indgàet mellem 3F og TEKNIQ. Som folge heraf er sagen
omfattet af Industriens Overenskomst.

Retsgrundllaget

Af Industriens Overenskomst fremgr bl.a.:

“ 27 1-Ijemsendelse...

Vejrlig

Medarbe/dere kan hjeinsendes uden ion. ndr vejrfbrholdene ved udendors arbe/de gor, at del ikke er inuiigt

at udfre arbejdet.

Medarbejdere, som er hjernsendt, skal genoptage arbejdet, ncir cle vejrrncessige hindringer i/the icengere er til
stede.

38

St/c. 1 Varsier



2. For medarbe/dere, der 1k/Ct? anden a/hrvdeise end de i plo. 4 nevnte liar vcerei heskcet1ii.et pO sainine
virksoinhed I de nL’1/erJr an/rte iidsrum — lteretid iceller med— gceiderJlgende ‘Lousier:

a. Fra arbejdsgiverside

EJier 6 ârs beskwftigelse Q dage

4. Sam aJbrydelse regnes ikke:

d. Aibrydelse af arbejdet hidrorende fra maskinslandsning, ,naterialemangel eller lign., thfremi
mnedarhejderen genoptager arbejdet, ndr dette tilbydes denne.

Stk. 3 Bonfii1d afopsigelsesvarsler

c, ved indtrceden of maskilLctandsning, materialemangel og anden farce majeure, sam siandser drfien hell
eller delvis”

Parterne er enige om, at vejrlig anses for en sâdan afbrydelse, som er omfattet af § 38, stk., 1, nr. 4, d, men
ikke afstk. 3.

Sagens omstarndigheder

_Jw f blev 1. oktober 2011 ansat sorn elektriker i Kemp & Lauritzen A/s’s
transmissionsafdeling, !4. december 2010 blev han tillige med en del kollegaer hjemsendt pa vejrlig, 20.
december blev han afskediget pa grund af den beskftige1sesmssige situation. Opsigelsen skete med 70
dages varsel til fratraden den 28. februar 201 1. blev i modstning til visse
kollegaer hjemsendt pa vejrlig I hele opsigelsesperioden og modtog dagpenge fra A-kassen. Han var i
perioden fritstillet og stod, som han efter loven havde pligt til, til râdighed for arbejdsmarkedet.

I forbindelse med mgIingsmodet 4. februar 2011 blev opsigelse forlnget med
20 dage. sá det samlede opsigelsesvarsel blev pA 90 dage og sAledes at den endelige fratrden skete 20.
marts 2011. 1 perioden 21. december til 20. marts er der 63 arbejdsdage. Kravet i sagen er opgjort pA dette
grundlag.

Kiager bar ikke under sagen gjort indsigelse mod opsigelsens eller vejrligshjemsendelsens berettigelse.
sAledes at sagens tema alene vedrorer samspillet mellem afgivet opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens side
sammenfaldende med indtnedende vejrlig.



Forkiaringer

gengives eher aftale med sidedommerne ikke i videre omfimg end refereret ovenfor.

Parternes argumentation

i!gr har anfort, at det af Industriens Overenskomst § 27 folger, at dci er muligt at hjemsende medarbejdere
pa grund af vejrlig. Af § 27 fremgãr tillige, at hjemsendte medarbejdere has pligt til at genoptage arbejdet,
nâr vejrligssituationen ophører, Dette er i overensstemmelse med almindelig forstáelse af begrebet
hjemsendelse. som ma forstâs som en foranstaitning af midlertidig karakter, Det er derfor ogsá en naturlig
forudsatning, at en medarbejder ikke kan hjemsendes i forbindelse med en permanent afbrvdelse — opsigelse
— af ansamelsesforholdet. med mindre opsigelsesvarslet forlnges tilsvarende. En modsat forstelse abner
for spekulation i at gore opsigelsesvarslet iHusorisk.

Indklagede has anfort, at virksomheden ved opsigelse af medarbejdere har disponeret effer galdende
arbejdsretlig praksis, hvor den overenskomstmressige opsigelse er begrundet i virksomhedens forhold.
Overenskomsten hjemler sãvel opsigelse som vejrlig. Der er tale om to forskellige retsinstitutter, der tjener
hver sit formal. Der er ikke indfort undtagelser for hjemsendelsesretten i opsigelsesbestemmelserne i § 38 i
Industriens Overenskomst. Behov for at anvende begge sidelobende kan meget ye! opstá som folge af
indtrãdte omstndigheder. og dette er ikke udelukket under overenskomsten. Medarbejdere, der hjemsendt
pa grund afvejrlig, kan frit soge andet arbejde og fratnede virksomheden uden varsel.

Opmandens begrundelse og resultat

Vejrlig ma anses for en midlertidig arbejdshindring, som. bortset fra suspension af medarbejderens
arbejdsforpligteise, hans iovmssigt begrundede fritstiliing, og suspension af arbejdsgiverens lonforpligteise.
ikke medforer arbejdsforholdets ophor. Det stemmer hermed, at medarbejderen er forpligtet til at genoptage
arbejdet, nàr de vejrmssige hindringer ikke lngere er til stede, og at arbejdsgiverens ionforpligtelse
tiisvarende opstár igen. Under vejrlig oparbejder medarbejderne anciennitet, ligesom vejriig ikke medforer
opsige!sesvarslets bortfald.

Nâr et anstte1sesforhold lober normalt, opstár ikke opsigelse og vejrlig pa samme tid, Dette kan, som sagen
viser, ske, men kan ikke anses for den kernesituation. sorn overenskomsten har for oje. Overenskomsten
indehoider ikke regler til losning af den i sa fald opstáede regeikonflikt, og der er ikke oplyst noget om
forudstninger. kutyme elier entydig praksis meHem de overenskomstbrende organisationer, eller denne
sags parter.

Under disse omsttendigheder ma sagen afgores ud fra mere generelle synspunkter.

Vejrlig tilgodeser begge patters interesser. Virksornheden opna.r mulighed for fleksibilitet ved uden varsel at
kunne nedbringe mandskabsstyrken i en periode med forrnindsket behov for arbejdskraft. men samtidig med
udsigt til ved at undgá at matte skride til opsigelse at kunne holde pa staben. og medarbejderne opnár
sikkerhed for at kunne vende tilbage til arbejdet, nár hindringen ophorer med bevarelse af anciennitet,
lonvilkar my. og undgàr dermed en opsigelse som det mulige aiternativ.

Denne sikkerhed for arbejdsforholdets genoptagelse ma sanses for en vsentlig del af overenskomstens
institut “vejrlig”. Nâr virksomheden besiuttet at opsige medarbejdere pa vejrlig, svigter derfor en vsentiig
side af dette institut, hvis konsekvensen heraf bliver, at opsigeisesvarslet lober sidelobende med
hjernsendeisen pa grund afvejrlig. Virkningen viii sá fald reelt vere den at de pagldende medarbejdere vii



vre uden den ionindtagt i en del afopsigelsesperioden. eller sorn sagen viser. hele opsigeisesperioden. sorn
de eiiers yule have krav pa. En sadan ordning vii give mulighed for mishrug afvejriigs-instituttet.

Det er ikke i strid med overenskornstmssige forpligteiser at foretage opsigeise af medarbejdere, der er pa
vejrlig. Opsigelsen af en medarbejder pa vejrlig ma imidlertid — ud fra den foran nvnte generelle
forudstning for vejrligs-instituttet anses for en genoptageise af arbejdsforhoidet med krav om iagttagelse
afoverenskomstmssigt opsigelsesvarsel. Kiagers pastand tages derfor til folge.

Afgorelsen

Gár herefter ud pa, at Kemp & Lauritzen skal betale 107546.75 kr. med tiilg af
renter fra 31. marts 2011.

Hver part barer egne sagsomkostninger og haivdeien af udgiften til oprnanden.

Kobenhavn. den 20. oktober 2011.

Jon Stokhoim


