Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0037,
afsagt den 25. juni 2013

Fagligt Fælles Forbund
(forhandlingssekretær Claus von Elling)
mod
Dansk Byggeri
for
Clean Bud, 73‐140 Insko, Polen
(konsulent Erling Olsen)

Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden har betalt sine ansatte polske bygningsarbejdere i
henhold til Bygge‐ og Anlægsoverenskomsten, jf. dennes § 84 om udenlandske arbejderes løn‐ og
arbejdsforhold.

Klager har nedlagt påstand om, at den indklagede virksomhed skal betale 321.252,98 kr. med pro‐
cesrente fra de enkelte ydelsers forfaldstid.
Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af 164.916,35 kr.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 19. juni 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul
Sørensen som opmand.
Virksomheden har ikke givet møde under hovedforhandlingen.
Der blev afgivet forklaring af faglig sekretær Silas Grage.
Efter bevisførelse, procedure og votering kunne der ikke opnås enighed eller flertal for en afgørelse
blandt de af hver af parterne valgte medlemmer af voldgiftsretten. Afgørelsen træffes derfor af op‐
manden.
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Baggrunden for sagen
Den indklagede polske virksomhed, der har været medlem af Dansk Byggeri siden juli 2011, har –
efter det oplyste som underentreprenør for Altangruppen og efter dennes konkurs for Steelcon
Europe Denmark – udført arbejde med opsætning af altaner på eksisterende bygninger.
Sagen angår 13 polske medarbejderes arbejde på en byggeplads på Amager i uge 45‐50 2012, efter
at de 13 medarbejdere havde henvendt sig til 3F, idet de mente, at deres løn ikke var høj nok.
Virksomheden mødte ikke op på organisationsmødet til afklaring af lønforholdene.
Klager har opgjort kravet på grundlag de af medarbejderne underskrevne erklæringer om arbejdsti‐
der mv., alt med fradrag af oplyste acontobetalinger.

Opmandens begrundelse og resultat
Klager opgjorde i klageskriftet kravet til 352.490,79 kr., men har i sin duplik nedsat kravet til på‐
standsbeløbet.
Indklagede har principalt påstået frifindelse, men har under hovedforhandlingen erkendt, at virk‐
somheden efter det oplyste skal efterbetale 164.916,35 kr.
Hver af parterne har under hovedforhandlingen erkendt, at deres respektive opgørelse er behæftet
med mindre fejl, for klagers vedkommende navnlig med hensyn til pauser.
Grundlaget for klagers opgørelse af kravet mod virksomheden har været fremlagt på organisa‐
tionsmødet og er heller ikke efterfølgende blevet imødegået af virksomheden. Allerede derfor må
klagers opgørelse, mod hvilken der heller ikke i øvrigt er fremsat afgørende indsigelser, i det væ‐
sentlige lægges til grund for afgørelsen af klagers tilgodehavende hos virksomheden.
På dette grundlag og henset til oplysningerne om den mindre usikkerhed, der hersker om størrelsen
af klagers krav, findes klagers krav skønsmæssigt at måtte tages til følge med 280.000 kr., svarende
til en skønsmæssig nedsættelse med knap 15 %. Beløbet tillægges procesrente fra klageskriftets
dato, den 11. juni 2013.
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Herefter bestemmes:
Indklagede, Clean Bud, skal inden 14 dage til Fagligt Fælles Forbund betale 280.000 kr. med proces‐
rente fra den 11. juni 2013.
Hver part bærer egne omkostninger og skal betale halvdelen af opmandens honorar mv.

Poul Sørensen

