
Tilkendegivelse 

i 

faglig voldgift (FV2011.0140): 

 

Fagligt Fælles Forbund 

for 

A 

 (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) 

mod 

Dansk Byggeri 

for 

Ingvarsen Ringsted A/S 

(konsulent Mogens Rold Sørensen) 
 

Voldgiftsretten 

 

Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Bygningsoverenskomsten 2010. Fagligt Fælles Forbund har 

som medlemmer af voldgiftsretten udpeget forhandlingssekretær Christian Dyrberg og forhand-

lingssekretær Palle Bisgaard. Dansk Byggeri har udpeget afdelingschef Thorsten Wilstrup og chef-

konsulent Henrik Olsen. Undertegnede landsdommer Mogens Kroman er af Arbejdsrettens formand 

udpeget som opmand. 

 

Sagen har været forhandlet den 25. januar 2012 i Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358 Kø-

benhavn K.  
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Parternes påstande 

 

Klageren har påstået indklagede tilpligtet at betale A 35.000 kr.  

 

Indklagede har påstået frifindelse.  

 

Sagens omstændigheder 

 

Sagen drejer sig om fortolkning af overenskomstens § 8, stk. 7 og 8: 

 
”Anciennitet 
7. Anciennitet ved ansættelse på funktionærlignende vilkår regnes fra tidspunktet for 
den individuelle aftales indgåelse, idet dog eventuelt opsigelsesvarsel opnået ved forud-
gående ansættelse i virksomheden tillægges. 
 
Opsigelse 
8. I tilfælde af opsigelse regnes opsigelsesvarslets længde for begge parter i overens-
stemmelse med reglerne i funktionærloven. 
Opsigelse skal ske til en måneds udgang. 
Parterne er enige om, at opsigelsesvarslernes længde ikke kan blive kortere end de i 
henhold til overenskomstens opnåede ved overgang til funktionærlignende ansættelse. 
…” 

 

Klageren gør gældende, at stk. 7 skal fortolkes således, at opsigelsesvarslet i den konkrete sag skul-

le forlænges med 10 dage, hvorfor klageren har krav på yderligere en måneds løn. 

 

Indklagede gør gældende, at stk. 7 skal fortolkes således, at klagerens anciennitet var forlænget med 

10 dage, og at indklagedes opsigelsesvarsel derfor var korrekt.   

 

Opmandens tilkendegivelse 

 

Da der ikke mellem de af parterne udpegede medlemmer af voldgiftsretten var enighed om eller 

flertal for en afgørelse, tilkendegav opmanden, at overenskomstens § 8, stk. 7 efter sin ordlyd må 

fortolkes således, at klagerens anciennitet forlænges med 10 dage. Indklagedes frifindelsespåstand 

skal derfor tages til følge. 

 

Sagen blev afsluttet ved parternes accept af opmandens tilkendegivelse.  
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Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar.  

 

København, den 25. januar 2012 

 

Mogens Kroman 


