Kendelse afsagt den 11. december 2019
i
faglig voldgift
(FV2019.0105)

Fagligt Fælles Forbund
Byggegruppen
(Jacob Scavenius)
mod
Dansk Byggeri
for
Roman Byg
(Troels Lauge Nielsen)

Tvisten
Sagen angår, om indklagede, Roman Byg, har betalt overenskomstmæssig feriegodtgørelse, SH/FFgodtgørelse og pension til to polske murere, der har udført arbejde i København.

Påstande
Klager, Fagligt Fælles Forbund, har nedlagt påstand om, at Roman Byg ved Roman Tomczak skal
betale SH/FF-penge, feriepenge og pension for A og B, i alt 77.429,01 kr. med procesrente fra de
enkelte ydelsers forfaldsdato.
Indklagede, Dansk Byggeri for Roman Byg, har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre
beløb.

Sagens behandling
Sagen blev mundtligt forhandlet den 9. december 2019 for en faglig voldgiftsret med følgende
partsudpegede medlemmer:
Udpeget af klager: konsulent Keld Jensen og forhandlingssekretær Jacob Scavenius.
Udpeget af indklagede: konsulent Erling Olsen og juridisk konsulent Troels Lauge Nielsen.
Som opmand er udpeget undertegnede fhv. højesteretsdommer Jytte Scharling.
Faglig sekretær i 3F BJMF Mogens Larsen har forklaret om beregningen af kravet.
Roman Byg har ikke reageret på henvendelser fra Dansk Byggeri og har ikke deltaget i den
fagretlige behandling eller givet møde under voldgiftsforhandlingen.
Sagen blev fra klagers side procederet af forhandlingssekretær Jacob Scavenius og fra indklagedes
side af juridisk konsulent Troels Lauge Nielsen.
Efter forhandling og votering kunne der ikke blandt de af parterne udpegede medlemmer af
voldgiftsretten opnås enighed om eller flertal for en afgørelse. Afgørelsen skal derfor træffes af
opmanden, jf. arbejdsretslovens § 28, stk. 1, 2. pkt.
De partsudpegede medlemmer erklærede sig indforstået med, at kendelse kan afsiges uden
fuldstændig sagsfremstilling og gengivelse af forklaringer og procedurer, jf. arbejdsretslovens § 28,
stk. 5.

Baggrunden for sagen
Ved et besøg den 30. januar 2019 på byggepladsen i København NV, konstaterede 3F BJMF, at der
på pladsen blev udført murerarbejde af de polske murere A og B. Ifølge 3Fs oplysninger fortalte de
pågældende, at de fik en timeløn på henholdsvis 145 kr. og 150 kr. samt at de ikke havde kendskab

til betaling af SH/FF-penge, feriepenge og pension. Hovedentreprenøren Adserballe og Knudsen
A/S oplyste, at de pågældende var medarbejdere hos underentreprenøren Roman Byg.
Hovedentreprenøren har udleveret kopi af ansættelsesbeviserne for de pågældende, som
hovedentreprenøren havde modtaget fra Roman Byg. Det fremgår heraf, at de pågældende er ansat
fra den 2. september 2018, og at timelønnen er angivet til 150 kr. Hovedentreprenøren har oplyst, at
Roman Byg blev bortvist fra pladsen den 8. februar 2019.
Til PensionDanmark har Roman Byg oplyst, at der ikke var ansatte i virksomheden.
Roman Byg blev medlem af Dansk Byggeri den 1. juli 2018 og udmeldt den 31. marts 2019.
Klager har beregnet kravet på grundlag af en arbejdstid på 37 timer om ugen i perioden fra den 2.
september 2018 til den 8. februar 2019. Der er alene medtaget arbejdsgiverandelen af pensionen på
8,15 %.

Parternes hovedsynspunkter
Klager har anført navnlig, at Roman Byg har omgået overenskomstens bestemmelser og derfor skal
efterbetale 3F det beløb, som virksomheden har omgået overenskomsten med. Roman Byg har ikke
indbetalt pension til PensionDanmark og har ikke fremlagt relevante baggrundsoplysninger,
herunder dokumenteret betaling af SH/FF-penge og feriepenge.
Indklagede har anført navnlig, at bevisbyrden for efterbetalingskravet påhviler klager. Dansk
Byggeri er ikke bekendt med, om der er betalt pension, SH/FF-penge og feriepenge.

Opmandens begrundelse og resultat
Efter bevisførelsen lægger jeg til grund, at Roman Byg ikke har betalt de overenskomstmæssige
krav på feriegodtgørelse, SH/FF-godtgørelse og pension til de to polske medarbejdere.
Klager har opgjort kravet på grundlag af en ugentlig arbejdstid på 37 timer i den periode, hvor de
pågældende ifølge oplysninger fra hovedentreprenøren var beskæftiget på byggepladsen. Klager har
alene medtaget arbejdsgiverandelen af pensionsbidraget. På denne baggrund finder jeg ikke
grundlag for at anfægte opgørelsen af virksomhedens besparelse ved ikke at have efterlevet
overenskomsten.
Jeg tager herefter klagers påstand til følge, idet jeg dog alene finder grundlag for at tilkende
procesrente fra klageskriftets indgivelse den 11. november 2019.

Derfor bestemmes:
Roman Byg skal til Fagligt Fælles Forbund, Byggegruppen, betale 77.429,01 kr. med procesrente
fra den 11. november 2019.

Hver part bærer egne omkostninger og betaler halvdelen af udgiften til opmand.

Den 11. december 2019

Jytte Scharling

