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I overenskomsten 2007-2010 mellem Industriforbundet og Industriens Arbejdsgivere er der den 

bestemmelse om løn under sygdom, som fremgår af bilag 1. 

 

Bestemmelsen udgør en videreførelse af tilsvarende regler om sygebetaling i tidligere 

overenskomster. I 1998-overenskomsten var den hertil svarende bestemmelse formuleret, som bilag 

2 viser. 

 

Formuleringen fra 1998 blev gentaget i overenskomsten fra 2000, dog at perioden, i hvilken der 

skulle betales, ændredes til 4 uger fra den 1. juli 2000. 

 

I 2004-overenskomsten omformuleredes reglen, så at den kom til at lyde som anført i bilag 3. 

 

Ved fornyelsen af overenskomsten i 2004 var der – ikke overraskende - uklarhed om betydningen af 

de sproglige ændringer, der havde fundet sted flere steder i overenskomsten i tidens løb. Parterne 

skrev derfor på arbejdsgiversidens initiativ et særligt protokollat til klarificering af, hvordan 

bestemmelsen skulle forstås, jf. bilag 4 

 

Parterne oplyser, at de yderligere justeringer i bestemmelsen, som fandt sted i 2007-

overenskomsten, alene var tænkt som værende af redaktionel karakter. 

 

Der opstod nu et problem for så vidt angik et medlem af forbundet, Andersen, som havde været 

ansat som timelønnet i en overenskomstdækket virksomhed, Carstensen A/S fra den 1. december  
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1992 til den 8. april 2010. I hans ansættelsesbevis, som blev udstedt i maj 2006 i forbindelse med en 

overdragelse af virksomheden, er lønnen angivet til 170 kr. pr. time ”inkl. smuds og skur" (som er 

de i overenskomsten hjemlede normale tillæg for arbejde ude i byen uden et opholdsskur til 

rådighed, samt for særligt smudsigt arbejde), samt inklusive et individuelt aftalt såkaldt 

”kompetence”tillæg på 3,50 kr. pr. time. Dette dækker rigeligt de timelønssatser, der følger af 

overenskomsten, som er en mindstebetalingsoverenskomst, samt de tillæg for ”smuds og skur”, der 

kan blive tale om i arbejdsperioder. Ved hans fratræden viste det sig, at arbejdsgiveren for hele 

tiden efter 2007-overenskomstens ikrafttræden ligesom tidligere havde fratrukket smuds- og 

skurtillæggene ved beregningen af hans timeløn under sygdom. Dette mente forbundet stred med 

2007-overenskomsten. 

 

De berørte forklarer således, som det fremgår af bilag 5. 

 

Forbundet kræver nu mæglingsmøde i sagen. Af mæglingsbegæringen fremgår, at man ønsker 

arbejdsgiversidens anerkendelse af, at overenskomstens § 17 skal forstås således, at virksomheden 

ikke ved udbetaling af løn under sygdom til Andersen kan fratrække smudstillæg og skurtillæg. På 

mæglingsmødet henviser Forbundets mæglingsmand til, at ordlyden af § 17 ganske klart siger, at en 

timelønnet medarbejder med den fornødne anciennitet ved sygdom skal have en betaling svarende 

til lønnen ved normalt produktivt arbejde, det vil sige den løn, som den pågældende kunne have 

optjent ved sit normale arbejde. Det fradrag for smudstillæg m.v., der tales om i § 17, er alene 

knyttet til timelønnen for akkordsvende og angår ikke tillige de timelønnede. 

 

Mæglingsmanden fra Industriens Arbejdsgivere mener imidlertid, at der ved udbetaling af 

overenskomstmæssig betaling under sygdom til Andersen kan fradrages smudstillæg og skurtillæg. 

Han begrunder det med, at der hverken har været forhandlet eller tilsigtet nogen indholdsmæssige 

ændringer i § 17 ved overenskomstforhandlingerne i 2007 for så vidt angår de nævnte fradrag i 

sygebetalingen. Han finder ikke, at bestemmelsens ordlyd kan føre til, at disse fradrag efter 2007 

alene gælder for akkordlønnede og ikke for timelønnede. Hertil kommet et rimelighedssynspunkt: 

De nævnte tillæg er jo arbejdsbetingede genetillæg, som naturligt ikke skal betales, når 

medarbejderen på grund af sygdom ikke arbejder og derfor heller ikke har nogen gener. 

 

Der foreligger ikke nogen fast praksis blandt virksomhederne på området for anvendelsen af 

fradrags-reglen. 

 

Det lykkes ikke parterne at nå til nogen enighed på mæglingsmødet. 
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Spørgsmål 1: Arbejdsgiveren gider ikke have alt det besvær med en sag, så han ønsker at få tvisten 

afsluttet forligsmæssigt ved at betale det, der forlanges. Der ønskes en begrundet stillingtagen til, 

om mæglingsmanden fra Industriens Arbejdsgivere har kompetence til desuagtet at slutte 

mæglingsmødet uden resultat. 

 

Spørgsmål 2: Kan sagen videreføres af Industriens Arbejdsgivere til faglig voldgift med bindende 

virkning for firmaet, uanset om arbejdsgiveren melder sig ud af arbejdsgiverorganisationen og 

betaler det krævede beløb? 

 

Spørgsmål 3: Skriv mæglingsmødereferatet ud fra den forudsætning, at enighed ikke kunne opnås. 

 

Spørgsmål 4: Ud fra den forudsætning, at sagen skal forelægges en faglig voldgift og uden hensyn 

til svaret på spørgsmål 2: Du er juridisk konsulent i Industriens Arbejdsgivere og skal føre sagen 

for en faglig voldgiftsret. Skriv den konkluderende del af din procedure for retten, hvor du opsamler 

de synspunkter, du gerne vil have opmanden til at godskrive sig som præmisser for en kendelse. 
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Bilag 1. 2007-overenskomstens § 17 

 

”§ 17 Sygdom 

 

Stk. 1: Under forudsætning af rettidig anmeldelse og dokumentation af sygdom yder arbejdsgiveren 

under denne i indtil 6 uger betaling til medarbejdere med mindst 6 mdrs. anciennitet. 

 

Stk. 2: For timelønnede udgør denne betaling lønnen svarende til den sygemeldtes indtægtstab i 

forhold til indtægten ved normalt produktivt arbejde. 

 

For akkordlønnede udgør betalingen den i virksomheden gældende timeløn. Såfremt en sådan ikke 

er aftalt, betales den ved akkorderingen aftalte acontoløn på akkorden. Dog indregnes ikke 

smudstillæg, skurpenge, tillæg ved skiftende arbejdssteder og tillæg ved rejsearbejde. 

..." 
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Bilag 2. 1998-overenskomstens § 17 

 

”§ 17 Sygdom 

 

Til arbejdere, der har opnået mindst 1/2 års anciennitet, yder arbejdsgiveren i indtil 3 uger, ved 

rettidig anmeldt og dokumenteret sygdom en betaling svarende til den pågældende arbejders 

personlige timeløn. 

 

For akkordlønnede sættes denne timeløn til den i virksomheden gældende timeløn. For timelønnede 

er det den enkeltes produktive løn. Dog indgår ikke smudstillæg, skurpenge og zonetillæg. ..." 
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Bilag 3. 2004-overenskomstens § 17 

 

"§ 17 

Stk. 1: Sygdom. Under rettidig anmeldt og dokumenteret sygdom yder arbejdsgiveren i indtil 6 uger 

en betaling til medarbejdere med mindst 6 mdrs. anciennitet. Betalingen svarer til medarbejderens 

personlige timeløn. 

 

Stk. 2: Definition af timeløn under sygdom. Timelønnen under sygdom er for akkordsvende den i 

virksomheden gældende timeløn. 

For timelønnede er lønnen under sygdom den enkeltes produktive timeløn. Dog indregnes ikke 

smudstillæg, skurpenge og zonetillæg. 

..." 
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Bilag 4. 2004-protokollat til § 17 

 

"Parterne har i 2004 omredigeret overenskomsten. 

 

Den nye overenskomst sigter ikke på at ændre overenskomsternes materielle indhold - men er alene 

udtryk for en sproglig og layoutmæssig redigering. 

 

Hvis der i den første overenskomstperiode 2004-2007 skulle opstå fortolkningsmæssige 

uoverensstemmelser vedrørende overenskomstbestemmelser, vil en uoverensstemmelse derfor skulle 

afgøres ud fra overenskomstens formulering i perioden 2000-2004." 
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Bilag 5. Forklaringer til sagen. 

 

Andersen: Han forklarer, at han er timelønnet med arbejde dels ude i byen og dels på værkstedet. 

Han har fået den aftalte timeløn inkl. smuds- og skurtillæg, også når han har haft værkstedstimer, 

firmamøder og lignende, som ellers efter overenskomsten ikke ville berettige til sådanne tillæg. 

Men når han har skullet have sygeløn, er et beløb svarende til disse tillæg blevet fratrukket. 

 

Børgesen: Han er direktør, og har valgt at give en fast timeløn inkl. de nævnte tillæg for alle timer, 

fordi det er administrativt lettere end at bruge den overenskomsthjemlede lavere grundtimeløn og så 

for hver enkelt time skulle finde ud af, om der skal tillægges supplerende smudstillæg m.v.  

 


