Forlig af 21. januar 2020 i faglig voldgiftssag FV2019.0110:

Fagligt Fælles Forbund (3F)
for
Akkordsjak
med bl.a.
A og E
(forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen)

mod

Dansk Byggeri
for
Svaneeng A/S
CVR-nr. xx xx xx xx
(senioradvokat Thorsten Wilstrup)

1. Uoverensstemmelsen
Sagen angår opgørelse af en akkord. Et hovedspørgsmål er, om akkorddeltagerne på et tidspunkt,
hvor det tildelte arbejde ikke var fuldført, er afskediget i overensstemmelse med virksomhedens
opsigelsesbreve af 18. januar 2019 til fratrædelse den 23. januar 2019 eller er nedmandet i
akkord pr. 23. januar 2019 som anført i virksomhedens breve af 22. januar 2019 udsendt ”som
erstatning for tidligere udleveret opsigelse” (skal der betales 62.777 kr. med
overenskomstmæssige tillæg for frataget del af akkord?). Der er endvidere spørgsmål, om der
skal ske betaling for akkorderingssedler (54.150 kr. med overenskomstmæssige tillæg), og om
der med føje er sket fradrag for mangler (57.267,75 kr.). Beløbene forlanges betalt med tillæg af
procesrente fra den 1. marts 2019.
2. Sagens behandling ved faglig voldgift

Sagen er den 21. januar 2020 forhandlet for en faglig voldgiftsret med undertegnede, fhv.
højesteretspræsident Børge Dahl, som formand og opmand og følgende partsudpegede
medlemmer: forhandlingssekretærerne Johnny Frimann Storm og Mark Christensen, begge 3F,
konsulent Henning Kaab og juridisk konsulent Troels Lauge Nielsen, begge Dansk Byggeri.
Der blev under forhandlingen afgivet forklaring af A og B, akkorddeltagere og tidligere
medarbejdere hos Svaneeng, C, adm. direktør i Svaneeng, og D, medejer af Svaneeng og
byggeleder på opgaven.
Da der efter procedure og votering ikke blandt de partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten
var enighed om eller flertal for en afgørelse, skulle denne træffes af opmanden, som fremkom
med en begrundet tilkendegivelse om sagens udfald. Parterne enedes om i overensstemmelse
hermed at afslutte sagen forligsmæssigt.
3. Sagens forligsmæssige afslutning
Parterne er enige om, at sagen afsluttes ved, at virksomheden Svaneeng A/S til akkorddeltagerne,
jf. klageskriftet s. 1, til fuld og endelig afgørelse betaler i alt 164.000 kr. i henhold til en
fordeling på personer og poster (akkordoverskudsandel, feriepenge, søgnehelligdagsbetaling,
pensionsbidrag, procesrente), som 3F udarbejder og sender til virksomheden.
Hver part afholder egne omkostninger ved sagens behandling og halvdelen af udgiften til
opmand.

Børge Dahl

