
 

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0203, 

Malerforbundet i Danmark 

(faglig konsulent Jesper Carl) 

mod 

Dansk Byggeri 

for 

Valdo Construction 

 (juridisk konsulent Lise Bernth) 

Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden i forbindelse med et større renoveringsarbejde har 

betalt tre bulgarske medarbejdere i henhold til Maleroverenskomsten. 

Påstande 

Klager har efter sin endelige påstand påstået, at Valdo Construction til klager skal betale 145.131,69 

kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra ydelsernes forfaldstid, subsidiært et efter voldgiftsret-

tens skøn fastsat mindre beløb. 

Indklagede har påstået frifindelse. 

Klagers krav i henhold til Maleroverenskomsten er for de tre medarbejdere i alt opgjort således: 

skyldig løn  6.014,70 kr.   
feriegodtgørelse  31.663,97 kr. 
SH- og feriefridagsgodtgørelse  18.871,73 kr. 
pension  36.461,69 kr. 
kørepenge  52.119,60 kr. 
i alt   145.131,69 kr. 

Sagen blev mundtligt forhandlet den 18. januar 2016 med undertegnede fhv. højesteretsdommer 

Poul Sørensen som opmand. 

Der blev afgivet forklaring af tolk Agniszka Kluczyk, BAT-Kartellet. 
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Virksomheden har ikke givet møde, hverken under den forudgående fagretlige behandling eller 

under den mundtlige forhandling af sagen, men har umiddelbart inden den mundtlige forhandling 

fremsendt en mail med bilag. 

Efter bevisførelse, procedure og votering var parterne enige om at afslutte sagen i overensstem-

melse med opmandens mundtligt begrundede tilkendegivelse, hvorefter klagers krav mod virksom-

heden blev fastsat til i alt 60.000 kr. 

Opmandens begrundelse og resultat 

Det samlede arbejde på pladsen i Løngangsstræde bestod i renovering af en række lejligheder. 

Ifølge BBR-Meddelelse blev renoveringsarbejdet påbegyndt den 2. januar 2015 og afsluttet den 2. 

juli 2015. Det fremgår i øvrigt af sagen, at der i hvert fald foruden hovedentreprenøren var fem 

fagentreprenører på pladsen. De to af de medarbejdere, som sagen angår, blev i henhold til det 

ansættelsesbevis, som den ene af dem foreviste under klagers besøg på pladsen den 12. juni 2015 

som led i et fælles ”byggefags pladsbesøg”, ansat i den indklagede virksomhed som ”Special arb./ 

Spec. worker” den 27. januar 2015. Den tredje medarbejder blev ifølge forevist ansættelsesbevis 

ansat på samme måde den 23. marts 2015. Virksomhedens indehaver har i sin fornævnte mail bl.a. 

oplyst, at virksomhedens arbejde på pladsen ophørte ultimo juni 2015, hvorefter de tre medarbej-

dere fratrådte, at de kun arbejdede som malere på pladsen i juni måned, og at virksomheden ikke 

betalte kørepenge til medarbejderne, men betalte deres udgifter til benzin ved kørsel fra deres bo-

pæl i Græsted.  

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at de tre medarbejdere kun i en del af deres ansættel-

sesperiode har udført arbejde, der efter sin beskaffenhed henhører under Maleroverenskomsten. 

Perioden herfor findes skønsmæssigt at svare til månederne maj og juni 2015. 

Indklagede har ikke fremsat indsigelse mod den rent beløbsmæssige beregning af klagers krav, der 

herefter og efter det under sagen i øvrigt oplyste tages til følge for disse to måneder, dog at der i 

beløbet for denne periode for så vidt angår den beregnede kørselsgodtgørelse fra virksomhedens 

adresse i Fredensborg i henhold til overenskomstens § 4 må fragå, hvad virksomheden efter det op-

lyste må antages at have refunderet medarbejderne for deres benzinkøb. 

På det således foreliggende grundlag findes klagers påstand at måtte tages til følge med et skøns-

mæssigt fastsat beløb på 60.000 kr., der tillægges procesrente fra indgivelsen af klageskriftet den 

15. december 2015. 

Hver part bærer egne omkostninger og skal betale halvdelen af opmandens honorar mv. 
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                      København den 21. januar 2015         

                                                                    

             Poul Sørensen  


