Tilkendegivelse

faglig voidgift

FV 20 13.0200

Fagligt Flles Forbund
for
Trine Dyrby Nielsen
(procedør advokat Pernille Leidersdorff-Ernst, LO)
mod
GLS-A
for
I.M. Plantemlljø v/lnger Marie Bjerregaard
(procedør advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A)

Sagen drejer sig om, hvorvidt uddannelsen som blomsterdekoratør berettiger en ansat I I.M.
Plantemiljø, der er en virksomhed, som beskftiger sig med vedligeholdelse af planter i kon
tormiljøer my., til Iønmssigt at blive indplaceret som tillrt og/eller fà et ti1Ig til timelønnen
som medarbejder sidestiLlet med en faglrt medarbejder, jf.

§ 2 i Overenskomsten for Gartne

rier og planteskoler mellem Fagligt Felles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets
Arbejdsgivere (GLS-A).

Pâstande
Kiager har endeligt nedlagt pstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende

1. at Trine Dyrberg skal aflønnes som ti11rt efter g1dende overenskomst

§ 2, stk. 1, litra

b, og
2. at Trine Dyrberg tillige er berettiget til ti11g som sidstillet med fag1rt, jf.

§ 2.

Indklagede bar pâstet frifindelse.

Sagens behandling

Voldgiftsretten er nedsat i medfør af 33 i Overenskomsten for Gartnerier og planteskoler
mellem Fagligt FI1es Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A),
der henviser til Organisationsaftaler mellem GLS-A og 3F. Som medlem afvoldgiftsretten bar
fungeret forhand1ingssekretr Vagn Henriksen og faglig sekretEer Flemrning Grønsund, udpe
get af 3F, og underdirektør Jens Bjørn Poulsen og Kurt Olesen, udpeget af GLS-A. Landsdommer
Tine Vuust er afArbejdsrettens formand udpeget som opmand.
Sagen blev forhandlet mundtligt den 31. marts 2014 i 3F, Kampmannsgade 4, København. Der
blev under forhandlingen afgivet forkiaringer afTrine Dyrby, forhand1ingssekretr i Den
Grønne Gruppe Peter Kaae Hoim, afdelingschef I GLS-A Anne Marie HageJskjr, indehaver af
1.M. Plantemiljø Inger Marie Bjerregaard og souschefi virksomheden Helle Bach Lauritsen.
Efter bevisførelse og procedure voterede rettens medlemmer. Der kunne blandt sidedommer
ne ikke opnás flertal for noget resultat. Opmanden tilkendegav herefter sin opfattelse afsagen.
Tilkendegivelsen blev taget til efterretning, og kendelse blev frafaldet.

Opmandens tilkendegivelse
Af 2 i Overenskomsten for Gartnerier og planteskoler mellem Fagligt F1les Forbund (3F) og
Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) fremgr bl.a.:

“Der ydes et ti1Ig til fag1arte medarbejdere og medarbejdere sidestillet hermed
p kr. 4,50 pr. time.
1. Timeløn:

b. Ti1Irte gartneriarbejdere

Medarbejdere som
• udfører fagligt arbejde ssom stikning, formering, sâning, potning samt ud
tagning af planter, og bar opnâet kursusbeviser svarende til 10 ugers bran
cherelevant AMU- uddannelse vedr. produktion, pasning og pleje afgrønt
sags- og prydplanter i vksthuse.
• har gennemført uddannelsen som vksthusgartnerassistent
.“

Parterne er enige om, at overenskomstens dkningsomrde ogsâ omfatter ansatte i virksom
heder som l.M. Plantemiljø (servicegartnere), men at der ikke findes en specifik fag1rt uddan
nelse for servicegartnere beskftiget med pasning af planter i indendørs miljøer og heller ikke
nogen brancherelevant AMU-uddannelse. Det er derfor ikke muligt for en servicegartner at
opfylde de krav til en tillrt gartner, der fremgâr af ordlyden af bestemmelsen i

§ 2, stk. 1, litra

b.

Kiager ønsker med sin pstand 1 at f voldgiftsretten til at fastlgge et andet indhold af be
stemmelsen end det, der fremgr af bestemmelsens ordlyd. Bestemmelsen er efter sit indhold
møntet pa tillrte gartneriarbejdere i vksthuse. Den har efter de afgivne forklaringer vret
anvendt i overensstemmelse med sin ordlyd, idet det er oplyst, at bestemmelsen op til 2008,
hvor den blev revideret, i lngere tid havde vret uden betydning, idet de i den dagldende
bestemmelse nvnte AMU-kurser ikke Ingere blev udbudt. Der blev ved revisionen af be
stemmelsen ikke fremsat krav om et srIige vilkar for sa vidt angir servicegartnere.

Opmanden finder pa den baggrund ikke grundlag for at give bestemmelsen et andet og videre
anvendelsesomrade end det, der ved forhandling er aftalt mellem overenskomstparterne,
hvorfor indklagede frifindes for kiagers pastand 1.

Vedrwrende kiagr pstand 2

freiTigar

det af Vere 1ROiite 2, stk. 1 ,at fagIrte garrfie

re og under nrmere angivne betingelser ogsa gartneriarbejdere og planteskolearbejdere an-

ses som faglrte inden for overenskomstens omrâde. Det fremgâr af protokollat af 20. januar
2010 og oprnandens tilkendegivelse i FV 2009.0137, at der ved vurderingen af, om en person
kan sidestilles med en fag1rt arbejder, ikke kan stilles et ufravigeligt krav om, at den pige1dende har gennemgâet AMU-kurser, men at der skal ses p relevansen af den kompetence, som
den pgldende har opnet gennem uddannelse, kursusdeltagelse eller egentlig oplring, i
relation til de arbejdsopgaver, der skal udføres.

Trine Dyrby blev ansat i en stilling som servicegartner, hvor hun hovedsagligt skulle beskfti
ge sig med pasning af planter I kontormiljøer, herunder vanding, lysforhold og skadedyrsbe
kmpelse, og herudover havde kundekontakt og i beskedent omfang egentlige arbejdsopgaver
som blomsterdekoratør. Hun har under uddannelsen som blomsterdekoratør haft i hvert fald
en uges intensivt kursus i pasning af planter og er gennem sin tre-rige praktikperiode i en
blomsterbutik blevet oplrt i bl.a. pasning og vedligeholdelse afgrønne og blomstrende plan
ter, herunder med viden om vanding, lysbehov, beskring, gødskning og skadedyrsbehandling,
jf. udtalelsen fra hendes praktikvirksomhed. Opmanden finder p denne baggrund, at Trine
Dyrby gennem sin uddannelse som blomsterdekoratør har opnet en for bestridelsen afarbej
det som servicegartner relevant kompetence, der tydeligt adskiller hende fra en ufaglrt med
arbejder, og at hun derfor har krav pa ti11g som “sidestillet med” faglrte medarbejdere.

Som følge heraf tager opmanden kiagerens pastand 2 til følge, sáledes at indklagede tilpligtes
at anerkende, at Trine Dyrberg er berettiget til tillg som sidstillet med fag1rt, jf. parternes
overenskomst § 2.
Opmanden bestemte, at hver part brer egne omkostninger for voldgiftsretten og skal betale
halvdelen af opmandens honorar.

Frederiksberg, den 3. april 2014

Tine Vuust

