
Opmandskendelse 

i 

faglig voldgift (FV2011.0197): 

 

Fødevareforbundet NNF 

for 

A 

(Advokat Martin Juul Christensen) 

mod 

DI Overenskomst I v/DI 

for 

Skare Meat Packers K/S 

(Chefkonsulent Jane Hedegaard) 
 

Voldgiftsretten 

 

Fødevareforbundet har som medlemmer af voldgiftsretten udpeget afdelingsformand Peder Peder-

sen og forbundskonsulent John Andersen.   Dansk Industri har udpeget underdirektør Michael 

Nordahl Heyde og chefkonsulent Morten Eisensee. Undertegnede landsdommer Mogens Kroman er 

af Arbejdsrettens formand udpeget som opmand. 

 

Sagen har været forhandlet den 26. marts 2012 i Dansk Industri, Sundkrogskaj 20, 2100 København 

Ø. Parterne tiltrådte, at såfremt sagen skal afgøres ved kendelse, kan denne udformes uden gengi-

velse af de afgivne forklaringer og parternes procedure.  

 

Parternes påstande 

 

Klageren har endeligt påstået: 
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Principalt: 

 

Indklagede tilpligtes at anerkende, at afskedigelsen af stedfortræder for tillidsrepræsentanten, A, 

ikke kunne effektueres uden tilstedeværelse af tvingende årsager. 

 

Indklagede tilpligtes at anerkende, at afskedigelsen af stedfortræder for tillidsrepræsentanten, A, 

blev effektueret uden tilstedeværelse af tvingende årsager. 

 

Indklagede tilpligtes at betale en efter voldgiftsrettens skøn fastsat godtgørelse til A. 

 

Subsidiært: 

 

Indklagede skal tilpligtes at anerkende, at A i sin egenskab af medlem af samarbejdsudvalget skal 

indrømmes 6 ugers opsigelsesvarsel ud over det i parternes overenskomst fastsatte opsigelsesvarsel. 

 

Indklagede har påstået frifindelse. 

  

Sagens omstændigheder 

 

Parterne er omfattet af den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet. 

 

A blev ansat hos indklagede den 1. september 2005. Hun blev valgt til stedfortræder for tillidsre-

præsentanten den 14.juli 2011. A blev under henvisning til samarbejdsproblemer opsagt af indkla-

gede den 19. december 2011.   

 

Forklaringer 

 

Der er under sagen afgivet forklaringer af A, direktør Jens Damgaard Hansen, medejer Gitte Skare, 

tillidsrepræsentant Gunner Straarup, skæreoperatør Rasmus Andersen og ejerleder Kurt Skare.   

 

Regelgrundlaget 
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Af overenskomsten fremgår blandt andet: 

 

”§ 63 – Afskedigelse 
Afskedigelse af en tillidsrepræsentant skal begrundes i tvingende årsager, … 
 
§ 64 – Fagretlig behandling 
… 
Fastholder virksomheden sin afskedigelse af tillidsrepræsentanten, efter at afskedigelsen 
er kendt uberettiget ved den fagretlige behandling, er virksomheden, ud over løn for 
varselsperioden, pligtig at betale en erstatning, hvis størrelse kan være afhængig af om-
stændighederne. Denne erstatning er endelig. 
 
§ 65 – Andre tillidsvalgte 
 
For … stedfortrædere … gælder samme regler, som er gældende for tillidsrepræsentan-
ter.” 

 

 

Opmandens begrundelse og resultat 

 

Da der ikke mellem de af parterne udpegede medlemmer af voldgiftsretten er enighed om eller fler-

tal for en afgørelse, træffes denne af opmanden. 

 

A kunne som stedfortræder for tillidsrepræsentanten kun afskediges, hvis der var tvingende årsager, 

jf. overenskomstens § 65 og § 63. 

 

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at indklagede afskedigede A, fordi tillidsrepræsentanten 

Gunner Straarup havde meddelt, at han ville ophøre som tillidsrepræsentant som følge af, at han 

følte sig chikaneret af A.  

 

Det er efter de afgivne forklaringer ikke godtgjort, at As kommunikation med Gunner Straarup var 

af en sådan karakter, at der var tvingende årsager til afskedigelse af hende. Afskedigelsen var såle-

des uberettiget, og A har derfor krav på erstatning, jf. overenskomstens § 64. 

 

Erstatningen fastsættes skønsmæssigt til 75.000 kr. Der er herved lagt vægt på sagens omstændig-

heder, navnlig As ansættelsestid og løn samt det forhold, at hun endnu ikke har fået ny ansættelse. 
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T h i  b e s t e m m e s 

 

Indklagede tilpligtes at anerkende, at afskedigelsen af stedfortræder for tillidsrepræsentanten, A, 

ikke kunne effektueres uden tilstedeværelse af tvingende årsager. 

 

Indklagede tilpligtes at anerkende, at afskedigelsen af stedfortræder for tillidsrepræsentanten, A, 

blev effektueret uden tilstedeværelse af tvingende årsager. 

 

Indklagede tilpligtes at betale 75.000 kr. til A. 

 

Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar.  

 

København, den 27. marts 2012 

 

Mogens Kroman 


