
P R O T O K O L L A T 
i 

Faglig voldgiftssag FV 2011.0196: 

 

Fagligt Fælles Forbund – Transportgruppen (3F) 

(forhandlingssekretær John Bondebjerg) 

 

mod 

 

Dansk Erhverv Arbejdsgiver  

(advokat Camilla Mondrup Topp) 
 

 

Sagen, der angår fortolkning af § 3 og § 8 i Vikaroverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejds-

giver (Dansk Erhverv) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen (3F), er af 3F indbragt for 

denne faglige voldgiftsret ved klageskrift af 24. oktober 2011. Voldgiftsretten har bestået af Karsten 

Kristensen og Bo Møller Christensen, udpeget af 3F, Charlotte Vester og Peter Vibe, udpeget af 

Dansk Erhverv, og – som opmand – fhv. højesteretsdommer Per Sørensen. 

 

Sagen blev forhandlet den 11. juni 2012. 

 

PÅSTANDE 

 

Klager, 3F, nedlagde påstand om, at Dansk Erhverv skal anerkende, at § 3 i Vikaroverenskomsten 

sikrer vikarer, der er i arbejde på brugervirksomhederne, samme ret til betaling af bonus under syg-

dom, som der er aftalt for de fastansatte i disse. 

 

Indklagede, Dansk Erhverv, påstod frifindelse. 
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VIKAROVERENSKOMSTEN 

 

I overenkomstens § 3 hedder det bl.a.: 
 

§ 3. Løn og arbejdstid – Overenskomstdækkede brugervirksomheder 
 
”Ansættelsesforholdet reguleres som udgangspunkt i henhold til nærværende overenskomst. 
 
For så vidt angår løn og arbejdstid følges den i brugervirksomheden gældende overenskomst 
for det pågældende område i forhold til det på brugervirksomheden udførte arbejde. Ved ar-
bejde i brugervirksomheden betales eventuel præstationsløn, anciennitetstillæg, overarbejde, 
forskudttid, holddrift o.l. efter samme regler, som er gældende i virksomheden.” 
 

I § 8 hedder det bl.a.: 
 

§ 8. Løn under sygdom 
 
I sygdomstilfælde gælder reglerne i Lov om dagpenge ved sygdom og fødsel. 
 
Herudover er der aftalt følgende: 
 
Vikarbureauet betaler løn under sygdom og tilskadekomst til vikarer, der har været i lønnet 
beskæftigelse i mindst 1.443 timer. … 
 
… 
 
Sygeløn til ansatte ydes af vikarbureauet i indtil 56 kalenderdage regnet fra … 
 
 
Sygelønnen består af det berettigede sygedagpengebeløb suppleret op til fuld løn, dog maksi-
malt kr. 120,00 i timen og højst for 37 timer om ugen. 
 
Beregningsgrundlaget for sygelønnen er vikarens forventede indtjeningstab pr. arbejdstime 
inkl. systematisk forekommende genetillæg i sygdomsperioden. …  

 

FORKLARING 

 

Der blev afgivet forklaring af tillidsrepræsentant John Henning Jensen. 

 

OPMANDENS AFGØRELSE 

 

Efter parternes procedurer og efter votering kunne der ikke blandt de af parterne udpegede med-

lemmer af voldgiftsretten opnås flertal for en afgørelse, der derfor skulle træffes af opmanden. Den-
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ne tilkendegav derpå straks med en nærmere begrundelse, at en kendelse ville falde ud til, at Dansk 

Erhverv blev frifundet.  

 

Opmanden anførte herved bl.a., at vikaren står i ansættelsesforhold til vikarbureauet og ikke til bru-

gervirksomheden, og at ansættelsesforholdet ”som udgangspunkt” er reguleret i vikaroverenskom-

sten. For så vidt angår løn og arbejdstid følges den overenskomst, der regulerer arbejde, der udføres 

inden for det pågældende område i virksomheden, jf. § 3, mens det af systematikken i Vikarover-

enskomsten følger, at alle andre overenskomstmæssige vilkår er reguleret i Vikaroverenskomstens 

øvrige bestemmelser. ”Løn” – med dens enkelte bestanddele – i henhold til § 3 må derfor naturligt 

forstås som løn for faktisk udført arbejde, mens løn under sygdom kun er regmuleret i § 8. I denne 

paragraf fastsættes de nærmere betingelser for opnåelse af sygeløn, og det fremgår ikke heraf, at en 

vikar har krav på samme betaling af bonus under sygdom, som de fastansatte medarbejdere har. 

Den omstændighed, at en brugervirksomhed i henhold til f.eks. en lokalaftale skal betale bonus til 

de fastansatte under disses sygdom, kan derfor ikke føre til, at vikaren har ret til anden betaling un-

der sygdom end den, der fremgår af vikaroverenskomstens § 8.  

 

Parterne tog opmandens tilkendegivelse til efterretning, og var enige om at forlige sagen i overens-

stemmelse hermed, således at 3F hæver sagen. 

 

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

 

 

Skodsborg, den 16. juni 2012 

 

Per Sørensen 

 

 

 

 

 


