. I !JroQ..~'\~TlOtJ ?--lj q -

KOIIUlIlJne

dmnttilat
efterbetale
arbejdslose
0stre Landsret
d0Inmer Odense
Kommune til at
lIlJDne langtidsledige
efter Teaterteknikerforbundets
overenskomst Dommenhar
principiel betydning
.siger forbundet

og det har de nu fAet dom for.
at de ikke rnA.•. , siger han.

Retskrav kan ikke
underordnes
[ 1989 fik fern langtidsledige medlemmer. sf TeaterteknikerforbWldet anvist
jobtilbud pA odeanske teatre.
Odense Kommune besluttede

i den forbindelse, at de skulle
aflennes efter overenskomsten Mellem Kommunernes

Landsforening og SiD og
HK. Men da lenniveauet i
AfLENE TORP CARLSEN
0stre Landsret har omstedt en dorn fra Odense by·
ret, og palmgger dermed
Odense Kommune at efterbetale flere hundrede tusinde
kroner til fern langtidsledige.
Sagens principielle betydning kan pA landsbasis bety·
de krav om efterbetaling til
kommunerne pi et toeifret
millionbelob. skriver Teaterteknikerforbundet
en
pressemeddelelse.

Venterikke
udstodnings·effekt
Forbundets
form and,
Mads Kellermann, har ikke
beregnet sterrelsen af det belebo kommunen konkret skal
betale, men det drejer sig om
sma 3000 kr promaced for de
fern langtidsledige. Han er
glad for dam men og frygter
ikk•. at det skal afhold. korn·
munerne fra at ansmtte langtidsledige indenfor teateromradet fremover.

.. Jeg tvivler pA. at det fAr
Dagen betydning i den ret-

ning. Teatre er et godt sted
for langtidsledige, da det er
relevant arbejde, hvor de indgar i tret samarbejde med de
an satte. Det handler om , at
kommunerne har forsegt at
kere HK og SiD overenskomster ind pa vores omr6d e.

disse overenskomster er lavere end Teaterteknikerforbundets overenskomst, og da
forbundet havde overenskomst med de teatre, som be-

skll!ftigede de langtidsledige,
lagde forbundet sag an mod
kommunen. I ferste omgang
fik Odense Kommune med-

hold fra byretten, men dommen blev torsdag omstedt af
landsretten.
I en kommentar til dom-

men udtaler advokat Christian Harlang, der ferte sagen
for forbundet. at landsretten
i denne dom har slAct fast. at
komrnunernes hensyn til besparelser ikke kan tilsides~t

te de langtidslediges retskrav poi betaling i overensstemmelse· med de overenskomster, der gmlder for det

pAgII!ldende arbejde.
M ads Kellermann mener
ikke. sagen kan ses som et udtryk for manglende solidaritet med de arbejdslese, men
at den forhindrer, at man laver a- og b·hold pa teatrene.
"Pa smA. teatre er der et
meget tmt samarbejde. og
det er svert at argumentere
for at de ansatte skal have
samme engagement og ansvarsfelelse, hvis lenningerne er forskelligeu, siger han.
Det var fredag ikke muligt
at fA en kommentar fra Odense Kommune og Kommunernes Landsforening.
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Henrik Karl Nielsen

Lars Adam

Rehof

International Arbejdsret
Et tilsvarende resultat er lagt til grund i sagen ,U 1992.6250 om beskrefugelsen af et antallangtidsledige efter § 3, stk. 3, i loy om arbejdstilbud tilledige"
i kommunale jobtilbud pa mindre teatre.
Odense kommune afl0nnede de pagreldende deltagere i jobtilbud efter den
kommunale overenskomst med SiD. Teaterteknikerforbundet, der ikke havde
indgaet overenskomst med Odense kommune, men med Teatrenes Organisation, krrevede under sagen, at afl0nning sklille ske efter denne overenskomst,
idet det udf0rte arbejde faldt ind under dennes faglige gyldighedsomrade.
Heri gay landsretten Forbundet medhold. Landsretten anfl'lrte bl.a.:
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.(... ) appellanterne har udf0rt arbejde, der efter sin art er omfatter af overenskomsten mellem Teaterteknikerforbundet og B0rneteatersammenslumingen
samt Foreningen af Sma Teatre i Danmark· (udhrevet her).
"

Landsretten lagde sAledes ti~'gruDd, at arbejde udf0rt i henhold til de jobtilbud,
der var greldende fl'lr de riugreldende aktiveringsordninger, faldt ind under
almindelige kollektive overenskomster.

Lars Svenning Andersen

Funktionrerret

Overenskomstmressig ljijn kan ogsa stjijttes pa flere af de beskreftigelsesfremmende love, der indeholder krav om, at arbejdsgiveren for at opna tilskud betaler den for faget greldende ljijn, og en funktionrer, der ansrettes efief
disse regIer, kan efterfjijlgende paberabe sig sactanne bestemmelser, jf. U
87142 VL.
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U 971J96 VL. F var ansat i jobtnening efter § 13 i 10v nr. 1199 af 27. december 1993 herom. Efter beslemmelsen skulle I¢nnen sV,are til den overensJeomstrmessige eller den for
lilsvarende arbejde s::edvanligt gceldende. Bestemmelsen mAtte forstas saledes, at A skulle
belate overenskomstmressig l~n , da arbejdet efter sin beskaffenhed var omfattet at en
overenskomst, og A kunne derfor ikke v<elge at betale »sredvan lig « lllln .

Se ogsa U 921625 @L, hvor var der tvivl om, hvilken overenskomst langtidsledige teaterteknikere skulle afljijnnes efter.
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KOLLEKTIV ARBEJDSRET
5. REVlDEREDE UDGAVE

I nogle udenlandske arbejdsretlige forfatDinger er der regier, hvorefter man
ved en offentlig akt kan tillregge en kollektiv overenskomst almen gyldighed,
siiledes at den ogsa grelder for uorganiserede arbejdstagere og arbejdsgivere i
faget. Her bliver situationen naturligvis anderledes, fordi den eokelte i kraft af
en sAdan offentlig akt far rettigheder efter den kollektive overenskomst uanset
sit organisationsforhold, d. v.s. at den uorganiserede arbejdstager kan fa et selvstrendigt krav ved eventuel underbetaling. SAdanne regler findes bl.a. i nogle
af Det europreiske Prellesskabs medlemslande. 128
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128. lve. herved f,eks. Kaskel & Derch »Arbeitsrecht«, 2. opt. 1957 pag. 96 ff. Mangelen
pa en ddan bestemmelse i dansk ret betyder, at implementering af EF-ret (typisk
direkti ver) ikke lean ske ved kollektiv overenskomst, men rna ske ved iovgivning.
0stre Landsret har i dommen U 1975 A 286 fastsliet. at en arbejdstiUadelse til en
fremmedarbejder, der var betinget at overenskomst:mzssig afll1tnning, medf¢rte pJigt
for den uorganiserede arbejdsgiver til at betale eftef den i fagel goongse overenskomst.
og at der herved var skabt en ret for fremmedarbejderen personligt. Han fik tilkendt
7.700 kr. Overenskomstens regler lean fa betydning for den uorganiseredes individuelle
arhejdsforhold, hvis del rna antages, at overenskomstens vilkAr er aftalt eller forudsat

at indga i den individuelle aftale, jvf. U 1981 A 910 (4) vedr. pligt til at give 01>sigelsesvarsel. Se ogsa U 87.42 V om overenskomstmressig hetaling i henhold til
''jobskabelsesloven" og U 92.625 0 vedr. overenskomstmiEssig betaling i jobtilhud.
Se vedr. uorganiseredes overenskomstmiEssige rettigheder ogsa § 10, stle 3 i loy om
Oansk Intemationalt Skibsregister, jvf. ovenfor i note 125.
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Der ops!ar pa tilsvarende made ikke noget overenskomstmressigt forhold i
de (sjreldne) tilfrelde, bvor lovgivningen palregger arbejdsgivere at give ell
lenmodtager overenskomstmressige wn- og arbejdsvilkAr. [nden for aktiveringslovgivningens rammer er arbejdsgivere i vidt omfang forpligtede til at
give ledige i wntilskudsjob overenskomstmressige 10n- og arbejdsvilkAr. Sager om f.eks. underbetaling i henhold til overenskomsten henhmer .imidlertid
ikke under Arbejdsretten, hvis arbejdsgiveren alene er forpligtet af overen s komstens l0nregler i kraft af lovbestemmelsen. 1 sa fald hewrer sagen unde!
de almindelige domstole, jf. f.eks. U1992/6250 .

