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Kendelse af 4. marts 2022 i faglig voldgift FV 2021-1143: 

 

Malerforbundet i Danmark 

(forbundssekretær Jesper Carl) 

 

mod 

 

Danske Malermestre 

 

for  

 

Connection Group ApS 

Jellingvej 5  

9230 Svenstrup 

CVR 41045191 

(afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) 

 

 

 

 

1. Uoverensstemmelsen 

Sagen angår et vikarbureaus aflønning af udenlandsk arbejdskraft. Hovedspørgsmålet er, om 

der er ført fornødent bevis for eksistensen af en lokalaftale om timeløn i brugervirksomheden. 

 

Klager har nedlagt påstand om, at den indklagede virksomhed, Connection Group ApS, til 

Malerforbundet i Danmark skal betale 226.359,26 kr., subsidiært et efter voldgiftsrettens skøn 

fastsat lavere beløb, alt med tillæg af procesrente fra indgivelse af klageskrift den 3. februar 

2022.  

 

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb efter 

voldgiftsrettens skøn. 

 

2. Sagens behandling ved faglig voldgift 

Sagen er den 4. marts 2022 forhandlet for en faglig voldgiftsret med undertegnede, fhv. 

højesteretspræsident Børge Dahl, som formand og opmand og følgende partsudpegede 

medlemmer: forbundssekretær Kim Lasse Petersen, Malerforbundet, og chefkonsulent Henrik 

Bau, Danske Malermestre. 
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Der blev afgivet forklaring af: 

- A, tidligere ansat i Malerfirmaet Carsten Sørensen i 12 år, senest fra 2014 til 2020, 

tillidsrepræsentant 2016-2020. 

- B, næstformand, Afdeling Øst/Vest, Malerforbundet, siden 2016. 

 

Da der efter procedure og votering ikke blandt de partsudpegede medlemmer af den faglige 

voldgiftsret var enighed om en afgørelse, skulle denne træffes af opmanden, som med en 

nærmere begrundelse tilkendegav, at der ved kendelse i sagen ville blive klager medhold. 

Parterne er enige om, at sagen kan afsluttes med en begrundet kendelse uden fuldstændig 

sagsfremstilling og gengivelse af de afgivne forklaringer og parternes procedurer, jf. 

arbejdsretslovens § 28, stk. 5. 

 

3. Opmandens bemærkninger 

Den indklagede virksomhed, Connection Group ApS, driver virksomhed som vikarbureau og 

er medlem af Danske Malermestre. Overenskomsten mellem Danske Malermestre og 

Malerforbundet i Danmark indeholder et bilag 5 om vikararbejde. Det hedder heri om 

vikarbureauer, der er medlem af Danske Malermestre, bl.a., at ansættelse af vikarer på Danske 

Malermestre overenskomstområder ”er omfattet af gældende overenskomster mellem 

parterne”, og at: ”Det omfatter også de for arbejdsfunktionen bestående lokalaftaler og 

kutymer.” 

 

I perioden maj-oktober 2020 udsendte Connection Group mellem 2 og 10 vikarer til at arbejde 

i en brugervirksomhed, Malerfirmaet Carsten Sørensen A/S, på arbejdspladsen DNV-

Gødstrup. Det er oplyst, at Malerfirmaet Carsten Sørensen A/S, der havde C som direktør, gik 

konkurs i maj 2021, men få uger senere er videreført i et nyt selskab, ligeledes med C som 

direktør. 

 

Det fremgår af de udsendte maleres lønsedler, at de blev aflønnet med 135,00 kr. i timen, og at 

de til sammen arbejdede i ca. 6.000 timer på pladsen. 

 

Det er klagers opfattelse, at der i brugervirksomheden var en lokalaftale, hvorefter alle malere 

skulle have en og samme timeløn på 164,00 kr., og at virksomheden derved har betalt 29 kr. 

for lidt i timen for samtlige præsterede timer. Med tillæg af feriegodtgørelse, søgnehelligdags- 
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og feriefridagsbetaling samt pension har klager beregnet, at der er sket underbetaling med 

226.359,36 kr. 

 

Indklagede har ikke haft bemærkninger til beregningen. Indklagede har imidlertid gjort 

gældende, at der ikke til understøttelse af det rejste besparelseskrav er ført fornødent bevis for 

eksistensen af en lokalaftale som hævdet af klager. 

 

Det er imidlertid opmandens bedømmelse, at det efter det fremlagte materiale og de afgivne 

forklaringer må lægges til grund, at der i 2020 i brugervirksomheden blev arbejdet i henhold 

til en lokalaftale om en timeløn på 164 kr. til alle malere i Malerfirmaet Carl Sørensen. A og B 

har forklaret, at C mener, at forskellig løn giver splid, og at der i deres tid altid i Malerfirmaet 

Carl Sørensen har været en lokalaftale om samme timeløn til alle. A har endvidere forklaret, at 

han i 2017 som tillidsrepræsentant indgik en lokalaftale, hvorefter der til alle skulle betales en 

timeløn på 164 kr., at han blev aflønnet efter den, og at der ikke var nogen i firmaet, som fik 

mere eller mindre end 164 kr. i timen, når de arbejdede på timeløn. Rigtigheden af disse 

forklaringer understøttes af fremlagte referater af lønforhandlinger mellem virksomheden og 

svendeklubben, af fremlagt mail-korrespondance fra 2017 mellem A og henholdsvis 

medlemmer af svendeklubben i Malerfirmaet Carl Sørensen og Malerforbundet ved bl.a. B og 

af fremlagte lønsedler for ansatte i Malerfirmaet Carl Sørensen med arbejde på samme plads i 

samme periode. 

 

Der må på denne baggrund gives klager medhold i det rejste krav. 

 

Thi bestemmes: 

Connection Group ApS skal til Malerforbundet i Danmark inden 14 dage betale 226.359,26 kr. 

med tillæg af procesrente fra den 3. februar 2022.  

 

Hver part bærer egne omkostninger ed sagens behandling og halvdelen af udgiften til opmand. 

 

 

 

Børge Dahl 


