
Udskrift
af

Arbejdsrettens retsbog

Den 30. september 2010 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ
Plads 5, 1250 København K i

Sag nr.  A2009.0717:
Landsorganisationen i Danmark
for
Dansk Metal
mod
Dansk Arbejdsgiverforening
for
Dansk Industri
for
TDC A/S

i hvilken sag der sidst blev holdt retsmøde den 9. september 2010.

Retten beklædtes af næstformand, højesteretsdommer Per Sørensen.

Som retsskriver fungerede Anders Levy.

For klagerne mødte: Landsorganisationen i Danmark ved advokat Stephan Agger og
Dansk Metal ved Keld Bækkelund Hansen, Ole Rosschou, Bjarne Olsen, Vagn Rotbøll og
Peder Bruun.

For indklagede mødte: Dansk Arbejdsgiverforening ved advokat Helge Werner, Dansk
Industri ved advokat Marianne Lage og TDC A/S ved juridisk konsulent Oluf Emborg og
vicedirektør Peer Schaumburg-Müller.

Klageren fastholdt sine påstande som angivet i klageskrift af 25. november 2009 samt
replik af 25. marts 2010.

Indklagede fastholdt sine påstande om henvisning af sagen til fagretlig behandling, evt.
faglig voldgift, og subsidiært frifindelse.

Peer Schaumburg-Müller afgav behørigt formanet forklaring.
Keld Bækkelund Hansen afgav behørigt formanet forklaring.

Sagen procederedes.

Parterne var enige om, at sagen kunne afgøres af retsformanden, jf. arbejdsretslovens §
16, stk. 3.



Retsformandens bemærkninger:

Efter ordlyden af pkt. 2 i den som bilag A fremlagte lokalaftale om indgåelse af aftaler om
provision og efter forklaringerne, navnlig Peer Schaumburg-Müllers forklaring om
baggrunden for indsættelsen af ordene ”Dansk Metal”, fandt retsformanden, at
bestemmelsen må forstås som hævdet af Dansk Arbejdsgiverforening, således at det er
Dansk Metal – dvs. forbundet som sådan og ikke en af de enkelte teleafdelinger – der skal
fremsætte ønske om en forhandling som beskrevet i lokalaftalens pkt. 2, 2. afsnit.

Retsformanden anførte herved desuden, at denne forståelse af aftalen også må have
formodningen for sig, når henses til den betydning for sammensætningen af den enkelte
medarbejders løn og dermed også for den samlede løn, som TDC A/S’s varsling af en
ændring af provisionsaftalerne indebar.

Retsformanden tilkendegav herefter, at det anførte betød, dels at sagen ikke skulle
udsættes på behandling ved faglig voldgift, dels at sagen også materielt var løst, idet der
reelt var tale om frifindelse af de indklagede.

Herefter hævede Landsorganisationen i Danmark sagen.

Sagen sluttet ved Arbejdsretten.

Retten hævet.

Per Sørensen / Anders Levy


