Kendelse
i
faglig voldgift (FV2012.0010)

Fagligt Fælles Forbund
for
murersjakket vedrørende byggepladsen Thors Bakke, Randers
(faglig sekretær Preben Thrue)

mod

Dansk Byggeri
for
Assentoft Murerforretning ApS
(konsulent Ole Thaarup)
Voldgiftsretten

Voldgiftsretten er nedsat i medfør af § 63 i overenskomst for murer- og murerarbejdsmandsarbejde
mellem Fagligt Fælles Forbund og Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund har som medlemmer af
voldgiftsretten udpeget forhandlingssekretær Gynther Honnens og gruppeformand Flemming Otkjær.
Dansk Byggeri har udpeget konsulent Hans Henrik Kristensen og konsulent Ib Mechlenborg. Undertegnede landsdommer Mogens Kroman er af Arbejdsrettens formand efter indstilling af parterne udpeget som opmand.

Sagen har været forhandlet den 12. januar 2012 hos Dansk Byggeri, Agerbæksvej 17, 8240 Risskov.

Parternes påstande
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Fagligt Fælles Forbund har påstået Dansk Byggeri for Assentoft Murerforretning ApS tilpligtet at anerkende, at der skal betales for opmuring af facademur til sjakket efter regnskab nr. 64 på 421.000 kr.
og for 1 vejrligsdag den 14. februar 2011 til 9 personer.

Dansk Byggeri har principalt påstået, at akkorden afregnes med det af virksomheden tilbudte beløb på
361.920 kr. i henhold til regnskab af den 4. april 2011, subsidiært frifindelse og mere subsidiært, at
akkorden afregnes med et mindre beløb fastsat af opmanden.

Sagens omstændigheder

Murersjakket påbegyndte arbejdet i uge 46 i 2010. Den 4. februar 2011 indgik parterne en aftale om
blandt andet opmuring af 86.300 sten a 4,00 kr. og 100 daglønstimer a 150 kr. Det samlede beløb i
aftalen er 371.400 kr.

Sjakket fik som akkordforskud udbetalt 160 kr. pr. time til og med uge 9. Derefter nedsatte arbejdsgiveren timelønnen til 130 kr., og der blev i forbindelse hermed også på lønsedlerne modregnet diverse
beløb.

Der er fremlagt dagbogsblade dateret fra slutningen af januar til slutningen af marts 2011. De er alle
påstemplet modtaget af firmaet den 17. marts 2011

Den 4. april 2011 udarbejdede arbejdsgiveren en opgørelse. Af denne fremgår blandt andet, at antallet
af ”voksentimer” er 2626 og lærlingetimer 239. Der er i akkord udbetalt 411.680 kr., modregnet
19.412 kr., hvorefter det samlede udbetalte akkordbeløb er 392.268 kr. Det anføres, at der er udbetalt
30.348 kr. for meget. Det tilbudte beløb på 361.920 kr. er opgjort på grundlag af 81.000 sten, under
henvisning til, at de øvrige sten er blevet muret af NCO, og 180 daglønstimer a 150 kr.

Den 12. april 2011 udarbejdede sjakket et akkordregnskab, hvor det samlede beløb er opgjort til
421.000 kr. Dette er sammensat af det aftalte beløb på 371.400 kr. samt 310 timers ekstraarbejde a 160
kr. pr. time. I tilknytning hertil er det i et bilag anført, at den samlede udbetalte løn er 323.994,18 kr.,
og at det heri indgår, at der er modregnet i alt 44.274 kr. Endvidere, at voksentimerne er i alt 2.387 og
lærlingetimerne er 188.
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I arbejdsgiverens opgørelse af 4. april 2011 er Søren Møllers timer opgjort til 127. Søren Møller er
ikke med i sjakkets opgørelse. Martin Trampedachs timer er i arbejdsgiverens opgørelse opgjort til
141, i sjakkets opgørelse til 72 timer.

Forklaringer

Murermester Anders Olesen har forklaret blandt andet, at man fra starten aftalte 160 kr. i timen som
forskudsbetaling vedrørende akkorden. De 371.400 kr. var den endelige aftale. Lederen Søren Møllers
arbejde var blandt andet at mure, og det er kun hans murertimer, der er taget med i opgørelsen af 4.
april 2011. Det blev iværksat, da de var bagud med arbejdet. Sjakket mente ikke, at hans murerarbejde
skulle indgå i opgørelsen. Han fik i begyndelsen af perioden nogle underskrevne skurbøger, men ikke
flere. Grundlaget for hans opgørelse har været lønsedlerne. Sjakkets opgørelse af fratrukne beløb på i
alt 44.274 kr. er ikke korrekt. Han mener, at beløbet højest er 36.976 kr. og muligt mindre.

Murer Peter Svendlund har forklaret blandt andet, at han var med til at drøfte timeopgørelserne. De
har afleveret alle skurbøger og lønsedler. De debatterede ikke Søren Møller. Søren Møller indgik ikke i
skurbogen, og han deltog kun i svært begrænset omfang i murerarbejdet. Parterne aftalte, at Søren
Møller ikke skulle indgå i akkorden, og at Martin Trampedach skulle indgå med 50 %.

Parternes argumenter

Fagligt Fælles Forbund har til støtte for påstanden anført, at efter gennemgang af lønsedler og skurbog
udgør det samlede timeforbrug for murer og murerarbejdsmand i akkorden/ekstraarbejde 2.387 timer
og 188 lærlingetimer. Der er i alt udbetalt 323.994,18 kr. Indeholdt i det samlede timeforbrug er der
udført ekstraarbejde på 310 timer.

Dansk Byggeri har til støtte for påstandene anført, at firmaet har udbetalt i henhold til akkordaftalen af
4. februar 2011. De 5.000 sten, der blev imuret af NCO, skal trækkes fra. Søren Møllers timer skal
medregnes. Det samlede timeantal er 2626, herunder 239 lærlingetimer. Som dokumenteret, har sjakket arbejdet sig i underskud og skal tilbagebetale det for meget udbetalte, 30.348 kr. Subsidiært skal
firmaet frifindes, idet der er udbetalt løn i henhold til akkordaftalen af 4. februar 2011, og sagen skal
sluttes med det allerede udbetalte. Vedrørende daglønstimer bemærkes, at kravet først blev rejst den
17. marts 2011, og at firmaet derfor ikke har haft mulighed for kontrol.
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Opmandens begrundelse og resultat

Da der ikke mellem de af parterne udpegede medlemmer af voldgiftsretten er opnået enighed eller flertal for en afgørelse, træffes denne af opmanden.

Det er efter oplysningerne i sagens dokumenter og de afgivne forklaringer ikke muligt med sikkerhed
at afgøre, hvor mange timer der i alt er blevet arbejdet, hvor mange penge der i alt er blevet betalt, og
hvor store beløb der er blevet modregnet. Under disse omstændigheder finder opmanden, at der hverken er tilstrækkeligt grundlag for at give medhold i klagerens påstand eller i indklagedes principale
påstand.

Som konsekvens heraf frifindes indklagede.

Thi bestemmes:

Indklagede, Dansk Byggeri for Assentoft Murerforretning ApS, frifindes.

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

København, den 16. januar 2012

Mogens Kroman

