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Fællesinformation nr. 15/2018 
 

 
Faglige voldgifter/tilkendegivelser 
 

 

Sag B135 
Sagen handler om, om man i forbindelse med sygdom har krav på feriepenge fra første fraværsdag.  

 
Opmandens begrundelse: 

Opmanden finder, at den sygeløn, der er defineret i VVS-overenskomsten, ikke kan anses som fuld 
løn under sygdom jf. bestemmelse i ferielovens § 25, hvorfor der ved fravær på grund af sygdom 

eller tilskadekomst kun optjenes feriegodtgørelse fra anden fraværsdag. 
 

Sag B136 

Sagen omhandler omgåelse af VVS-overenskomsten i forbindelse med nogle udenlandske 
medarbejdere og to enkeltmandsvirksomheder, som udførte VVS arbejde. 

 
Opmandens begrundelse: 

På det foreliggende grundlag anses det ikke for godtgjort, at virksomhedens adfærd har haft 
karakter af omgåelse af bestemmelserne i VVS-overenskomsten for de udenlandske medarbejdere.  

For de to enkeltmandsvirksomheder, som udførte VVS-arbejde i et lønmodtagerlignende 
arbejdsforhold, kan det ikke på det foreliggende grundlag, anses for godtgjort, at 

brugervirksomhedens adfærd har haft karakter af omgåelse af VVS-overenskomsten. 

 
Sag B137 

Sagen handler om, om en voksenlærling er omfattet af virksomhedens lokalaftale om betaling af 
rejsearbejde uden overnatning.  

 
Opmandens begrundelse: 

Pkt. 23 i VVS-overenskomsten kan erstattes af en lokal aftale indgået mellem virksomheden og 
tillidsrepræsentanten. Specialbestemmelserne i stk. 18 om voksenlærlinge må naturligt forstås som 

en udtømmende specialbestemmelse i tilslutning hertil, hvorfor det ikke udelukker, at der kan 

indgås en aftale også om voksenlærlingenes vejpenge. Lokalaftalen er indgået på en sådan måde, at 
den ikke omhandler løn- og arbejdsforhold for lærlinge, hvorfor en lokalaftale om afvigelse af 

vejpenge for svende ikke er gældende, når den ikke omtaler lærlingenes vejpenge.  
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Sag B139 
Sagen omhandler betaling under sygdom for en funktionærlignende ansat som overgår til 

timelønsansættelse. 

 
Opmandens begrundelse:  

Medlemmet overgik på virksomhedens foranledning fra sin ansættelse på funktionærlignende vilkår 
til ansættelse som timelønnet tekniker under VVS-overenskomsten. Da jubilæums- og 

ansættelsesdato overføres til den nye ansættelsesaftale, opfylder medlemmet anciennitetskrav i 
VVS-overenskomsten, således at han har krav på løn under sygdom.  

 
Sag B140 

Sagen omhandler afskedigelse af en tillidsmand i forbindelse med virksomhedsoverdragelse.  

  
Opmandens begrundelse: 

Det forhold, at en virksomhed har økonomiske udfordringer, udgør ikke en tvingende grund, som 
kan berettige til en opsigelse af en tillidsmand, hvorfor tillidsmanden er berettiget til en erstatning 

jf. VVS-overenskomstens pkt. 29, stk. 12. Under hensyn til de alvorlige retlige mangler ved 
opsigelsen fastsættes der en godtgørelse på 52 ugers løn. 

 
R758 

Sagen omhandler, hvorvidt delregnskab et og slutregnskab to må anses som værende godkendt. 

 
Opmandens begrundelse: 

Virksomheden skal anerkende, at fremsendelse af et forslag som alternativ aflønning for udført 
akkordarbejde ikke i sig selv udgør en kritik efter rørprislistens bestemmelser, hvorfor delregnskab 

et og slutregnskab to må anses for at være godkendt.  
 

R759 
Sagen omhandler, hvorvidt afregning af galvaniserede svejste sprinklerrør DN108 skal afregnes med 

en betaling som DN125. 

 
Opmandens begrundelse:  

Indklagede tilpligtes at anerkende, at galvaniseret svejste sprinklerrør DN108 afregnes jf. 
Rørprislistens pkt. 11 stk. 01 med en betaling som DN125 i henhold til kolonne to med en betaling 

på 3.790 øre.  
 

R760 
Sagen omhandler midlertidig tilstopning og oprensning af faldrørsmuffer. 

 

Opmandens begrundelse:  
Det må medgives, at indklagedes beskrevne fremgangsmåde ikke falder ind under kerneområdet på 

Rørprislisten, men ligger dog imidlertid inden for ordgrænsen. Da fremgangsmåden i en længere 
årrække har været afregnet efter bestemmelserne i Rørprislisten, skal de således fremadrettet også 

betale prisen efter Rørprislistens pkt. 13, stk. 11. 
 

 
Kendelserne/tilkendegivelserne forefindes på Fællessekretariatets hjemmeside. 

 

 
Med venlig hilsen 

 
 

 
Max Meyer/Kjeld Husted 
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