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1. Indledning

Ved brev af 14. november 2011 opsagde Ii. \ielsen & Sonner Bagsverd AS_

Tha erund afmanelende arbejde” 01 fratrden den 5. december 2011.

der pd ooslgelsesuaspunltet var svgemc!dt. haude vare.t ansat i virksomheden siden

juni 2003. Sporgsn’iálet under sagen er, om opsigelsen skete i strid med. § 14, stk. 4 i den ftw

ansatte1sesforhoidet gteIdende transp•ortcverenskomst mellern Fagligt FteiIe.s Forbund og

Dansk Frhverv Arbejdsgiver. I denne bestemmelse hedder det:

Meaarbejaere med 9 mane ders anc ennue? va virk.comheden kan IKKC Ot.’SiCS loden for c/c
Joi sit - ,n’tnedt Ho J c o,rcz entere ow hcjdsd gi ge pc ai no to sv P n -

komsi pa 17r:sonIheden.

Parternes uenighed herem er indhragt for en fagiig voidgiftsret ired forhandiingssek.retar Kim

Rene Busch og forhandlingssekretter Palle Thirstrup (valgt af Fagligt FtelIes Forbund) samt

branchedi.rektor Anne Windfeidt Trolle og underdirektor Morten Schionning Madsen (vaigt af

Dansk Erhverv Arbejdsgiver) som medlemmer og med undertegnede hojesteretsdommer Poul

Søgaard som opmand.

2. Parternes pástande my.

K1agçr. Fagiigt Fa11es Forbund. har nedlagt pasmnd em. at Dansk Erhverv Arhejdsgiver .skal

anerkende. at H. Nielsen & Sonner Bagsvard A/S 01 Fagiigt FaIies Forbund skal etierbetaie

47,51 9A8 kr. for forbundets medlem med tilig af procesrente fra belobets

forfaldsdato.

lndklagede. Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Ji. eiSen & Sonner Bagsvterd A’S. har pástdet

frifindeise.

1< lagers hovcdsvnspuni<t er. at det ved
. _forkiaring og Anke.stvreisens aner

kendelse er odteort. atZ — uarbeidsdygtighed var tbrrsaget af uforskyidt

tilskadekomst under udforeisen af a.rixjde for virksoinheden, og at virksomheden var bekend•t

hermed, da opsigel.s.en blev afgivet. Kiager har desuden gjort gteIdende, at det for anvendelsen

afbestemmel.sen i § 14, stk. 4. 1 ovrigt er uden hetydning, om virksomheden ph opsigelses

tidspunktet ma antages at have vret bekendt med àrsagen til svgefravteret eller ej - Belobet I

kiagers pdstand er oj-giort som svge.lon mu. for perioden fra den 6. december 2011 01 den 3.

januar 2012 cc ion mv for perioden fra den 4 anuar 2012 dl den 24Hanuar 2012.



3—

Indklagede har navnlig anfort, at opsigeisen af
_ skldtes arixjdsmangei. og..

at virksornheden pa opsiaeiscstidspunktet ikke havde kendskah til ptstàede

— og udokumenterede diskadekomst under arbejde for virksornheden, Henset dl den vidt

rkkende b.eskytt.eise i § 14. sth., 4, md der $hvile k.lager en srlig hcj grad afdokumentation

ftr tiiskadekomsten. herunder underretnina di virksomheden on. tilskadekomst under arbej

dets udfireise. Denne bevishyrde er ikke h,ftet.

3. Sagens behandling

Lnder voidgiftsrb!handlingen den 16. april 2(113 blev der afgivee forkiaring afgruppeformand

i Fagligt Flles Forbund, Transportgruppen, Jan Villadsen, personalejuridisk chef i Dl Hans

Henrik Mortensen, knrselsleder Johnny Jensen og Henrik Nielsen,

der er medejer aT den indklagede virksomhed.

Efter forhandling og voteling kunne der ikke blandt de af parterne vaigte mediemmer ai voId

giftsretten opnds enighed om eller flertal for en afgorelse. ()pmanden tilkcndegav herefter

med en nnrmere beerundelse. at han ved en kendelse i sagen yule tage kiagers pastand di

foige. Der var enighed om, at sagen kunne afgores i overensstemmeise med opmandens til

kendegiveise, sdiedes at tilkendegivelsen har virkning scm en kendelse. Tilkendegivelsen

gengives i skriftuig lbrm nedenfor.

4. Opmandens tilkendegivelse

Bestemmelsen i transportoverenskomstens § 14. stk. 4. ma fors:ds pa den mdde. at arbeidsgi

veren kan Ibriange dokumentation for, at den pdgidcnde medarbejder er uarbejdsdygtig. og

for, at uarixjdsdygigheden skyldes tilskadekomst under arbejde for virksomheden. Doku

mentation for uarhcjdsdgtighed kan I givet fald ske ved lgcerk1anina. Kravenc dl doku

mentation for :iiskadekomst under arbeide for virksomhden oe for. at tilskadekomsien er

rsag til uarbejdsd.ygtigheden, ma afhnge af de konkreie omst.ndigheder. Det bema.:rkes

herved, at en med.arbeider, der er uarbei dsdyg.tig pA grund af tilskadekomst under arhejde Ibr

viri<somneden, ikke kan vane afskàret fra at pdherâbe sig opsigelsesbeskytteisen I § 4, stk. 4.

i tiiflde, hvor medarbejderen opsiges f.eks. begrundet i arbejdsmangel — for der foreligger

tilstrkkeiig dokumentation for tilskadekomsten og for, at denne er drsag til uarbejdsdygtig

F eden.



flar forklaret, at ban den 2. november 2011 under ad threlsen af en arbejds

opgave (montering af søj Icr p14 en verai.:d, hvorunder han trod. en Ic.nibetiening diri.gerede

kranen pd virksomhedens iasWoCn pddron sic en forvriannu af den ene ankel. Der var macn

vjdner til eplsouen. 1-lan fortsarte sit arbede og modte ogsd pa arbeide den foigende dag. hvor

han dog pa grand af smerter i anklen matte ga tidligt hjem, Den 4, november 2011 sogte han

ige, som hen..vste hat.. dl skadestuen, hvor det bie konstateret at der var tale on. en fl

stuvnirig afankelen. Han gik igen pa arbeide mandag den 7. november. men da ankelen

hvede. sycemeldte ban. sig den foigende dag og var herefter ikke. pa aileide for opsicelsen.

som han modtag den 15. november 2011. Opmanden har intet grundiag for at tiisidesattte

forkiaring om tilskadekomsten og 1agger derfor dl grand, at

.
den 2. november 2011 var udsat for en uforskyidt tilskadekomst under arbejde fhr virk

somhedcn. og at han som foige heraf var svgemeldt som uarhejdsdvgtig. da virksomheden

opsagde ham ved hrev af 14. november 2011. Det bematrkes i den forbindelse, at Ankcstyrel

sen ved afgorelse af 1. november 2012 anerkendte forvridningen som en arbejdsskade.

bar videre detaijeret forkiaret. at han den 14. november 201 1 indfandt sig pa

virksomhedens kontor, hvor han fortalte den ene af ejerne, Henrik Nielsen, at han nu havde

ffiet oplyst, at han matte regne med vatre uarbejdsdygtig i yderligere 3-5 uger. han bad endvi

dere om. at virksomheden huskede at anmelde tilskadekomsten dl arbejdsskademyndighe

derne. hvortil 1-lenrik Nielsen angiveiigt sagdc, at han kun yule anmelde det. hvis der var vid

ncr til tilskadckon stein. Henrik Nielsen har hertii forklaret, a:t han int.et husi. er om, at

_______

skulle have indfundet sig pa kontoret den pâgatldende dag, ligesorn han ikke husker

at have modtaget det i sagen fremiagte brev af 30. november 201 1 fra Chaufforernes Fagfore

fling, hvori der gores indsigeise mod opsigeisen bl.a. med henvisning dl

oplysninger til virksomheden den 14. november 2011.

lifter bevisforelsen. . herunder en hedommeise afde afgi vne forkiaringer. finder opmanden det

tiisrnekkelige god:gjort, at senest den 14. november 2011 gorde virksom

hedens ledeise bekendt med. at hanr. utirbcjdsdygtighed sk Idtes tiiskadekomsten under ar

bejde for virksomheden. Allerede derfor var det i strid med overenskornstens f 14, stk. 4. at

virksomheden ved brev af 14. november 2011 opsagde . med det aimindelige

overenskomstmatssige varsel. En sddan opsigelse kunne først vre afgivet den 3. januar 2012.



Klaers pástand om. at Dansk Frhverv Arbejdsiver skal anerkende, at H. Nielsen & Sonner
i3agsuarci A. tIl r’agngt Ia1ieS Fortuna elteroetal:ng ti —

— sKal etaie

475 19,. 48 kr. tages derfor til føige. Be.iøbet skal betales inden 14 dage fra fremsendeisen af
denne tilkendegiveise og forrentes med procesrenec. efter omstamdighederne fra datoen tbr

rng1ingsmødet den 9. marts 2012.

liver part skal bare egne sagsomkostninger og betaie haivdelen af udgi.ften til opmanden.

København. den 29. april 2013


