
Protokollat og tilkendegivelse i

faglig voidgift

FV 2013.0137:

3F Transportgruppen

for

(procedør Evelyn Jørgensen, LO)

mod

Dansk Industri

for

Meldgaard Holding A/S
(procedør Pernille Grenaae, Dl)

Voldgiftsretten, der er nedsat i medfør af Transport- og Logistikoverenskomsten for chauffø
rer, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grnseoverskridende kørsel og dagrenova
tionsarbejde mellem Di Overenskomst I (ATL) og 3F fagligt Flles Forbund, Transportgrup
pen, havde som medlemmer Anne Windfeldt Trolle og Peer Laier, udpeget af Dl, og Jan Aage
Hansen og Kim René Busch, udpeget af 3F, samt landsdommer Tine Vuust som opmand, ud
peget afArbejdsrettens formand. Sagen blev forhandlet den 28. januar 2014 i Dansk Industri,
H.C. Andersen Boulevard 18, Kabenhavn.

Pástande

Kiager nedlagde føigende pstande:

Indklagede skal anerkende valgetafsom ti1lidsreprsentant den
22. april 2013, sâledes at afskedigelsen skal behandles efter ATL-3F overenskomsten §
18, stk, 3.



• lndklagede skal anerkende,atIhar et opsigelsesvarsel p 5 máneder,
jf. overenskomsten, § 18, stk. 3,

• !ndklagede skal anerkende, at opsigelsen er uberettiget, og der skai betales en erstat
ning efter den faglige voldgiftsrets skøn.

Indklagede pâstod frifindelse.

Under forhandlingen blev der afgivet forkiaringaf,Kaj Kristensen, Torben
Jensen, Tina Bonnichsen, Peter Christensen, Erik Andreasen og Freddy Fog Sørensen.

Sagen procederedes.

Efter de partsudpegede voldgiftsmedlemmers votering tilkendegav opmanden, at indklagede
yule blive frifundet for de nedlagte pâstande.

Opmanden gay følgende begrundelse for dette resultat:

Sagen vedrører spørgsmâlet om, hvorvidt var omfattet af overenskomstens
regler am tillidsmandsbeskyttelse, da han den 23. april 2013 blev opsagt af indklagede, idet
det er gjort g1dende, at han den 22. april 2013 biev valgt sam ti1lldsreprsentant for det
mandskab, som med virkning fra den 1. april 2013 var blevet ansat af indklagede til at udføre
renovation.

Det fremgâr af overenskomstens § 18, stk. 2, at et vaig til tillidsreprsentant ikke er gyldigt,
før dette er blevet godkendt af 3F’s Transportgruppe og meddelt DIO I (ATL). Parterne er eni
ge om, at meddelelse am valget først tilgik DIO I ved 3F’s brev af 7. maj 2013. Uanset denne
bestemmelse ma det imidlertid I overensstemmelse med arbejdsretlig teori og praksis anta
ges, at beskytteisen mod afskedigeise indtrder fra det tidspunkt, hvor vedkommende ar
bejdsgiver bar Met kendskab til et stedfundet vaig.

Virksomheden blev ikke inden opsigeisen den 23. april 2013 skriftligt underrettet am tilhids
mandsvalget. 3F bar anført, at formand Peter Christensen var bekendt med, at der var en



vaighandling i gang ugen op tfl den 23. april 2013, og at afdelingschefTina Bonnichsen blev
orienteret om valgets udfald i en telefonsamtale med Kaj Christensen den 22. april 2013. P&
ter Christensen og Tina Bonnichsen har bestridt dette.

Under disse omstndigheder findes kiager - uanset det oplyste om, attid1i-
gere havde vret valgt tillidsmand for det pgldende mandskab og ogs efter den 1. april
2013 i nogle spørgsmâl havde optiidt som talsmand for dem * ikke at have godtgjort, at virk
somheden inden opsigelsen var bekendt med valget af ham som ti11idsreprsentant.

var derfor pa opsigelsestidspunktet ikke beskyttet af tillidsmandsreglerne.

Efter opmandens tilkendegivelse afsluttede de partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten
sagen forligsmssigt i overensstemmelse med tilkendegivelsen og aftalte, at denne I skriftlig
form parterne imellem skal ti1lgges virkning som en kendelse, jf. by om Arbejdsretten og
faglige voldgiftsretter § 28, stk. 4.
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Tine vuust


