
Forretningsorden for 
3F’s klageråd og 
mæglingsmand 

 
 
 

§ 1. 
Formål 

 
3F’s Klageråd og mæglingsmand behandler 
• klager fra medlemmer over fejl i sagsbehandlingen i en 3F-afdeling eller i forbundet, der har 

medført et økonomisk tab for medlemmet, samt 
• tvister af ansættelsesretlig karakter indbragt af medlemmer, der er ansat i en 3F-afdeling 

eller i forbundet, når tvisten har medført et økonomisk tab for medlemmet. Medlemmer, der 
er ansat i en fælles a-kasse, ligestilles med medlemmer, der er ansat i en 3F-afdeling, hvor-
for Klagerådet og Mæglingsmanden kan behandle tvister af ansættelsesretlig karakter mel-
lem medlemmet og den fælles a-kasse. 

 
 

§ 2. 
Klagerådet 

 
Stk. 1. Klagerådet består af 5 medlemmer. 3 medlemmer, herunder Klagerådets formand, ud-
peges af og blandt forbundets daglige ledelse. 2 medlemmer udpeges af og blandt forbundets 
hovedbestyrelse. 
 
Stk. 2. Klagerådet kan efter behov tilkalde særligt sagkyndige, når dette skønnes nødvendigt 
for sagens behandling. 
 
 

§ 3. 
Mæglingsmanden 

 
Stk. 1. Forbundets hovedbestyrelse udpeger Mæglingsmanden. 
 
Stk. 2. Mæglingsmanden skal i henhold til forbundets love være udefrakommende juridisk sag-
kyndig. 
 
 

§ 4. 
Klagerådets Sekretariat 

 
Stk. 1. Forbundets juridiske center varetager sekretariatsfunktionen for Klagerådet og Mæg-
lingsmanden. 
 
Stk. 2. Klagerådets Sekretariat modtager klagerne og bistår Klagerådet og Mæglingsmanden 
med forberedelsen af klagesagerne. 
 
 

§ 5. 
Klagen 

 
Stk. 1. Klagerådet og Mæglingsmanden kan alene behandle klager, der vedrører de i § 1 
nævnte forhold. 
 
Stk. 2. Klagen skal være egnet til at blive behandlet i Klagerådet og hos Mæglingsmanden, 
uden adgang til at føre vidner. 
 



Stk. 3. Klagen skal kunne oplyses i en sådan grad, at Klagerådet og Mæglingsmanden kan 
træffe afgørelse på et forsvarligt grundlag. 
 
Stk. 4. Der kan kun behandles klager fra medlemmer. 
 
Stk. 5. Der kan kun behandles klager i sager, hvor medlemmet mener at have lidt et økono-
misk tab. 
 
Stk. 6. Der kan ikke behandles klager over tillidsrepræsentanter og andre, der er valgt på ar-
bejdspladsen, ligesom Klagerådet ikke kan behandle klager fra medlemmer, der er valgt til at 
varetage et tillidshverv i afdelingen eller forbundet, når sagen vedrører dette tillidshverv. 
 
Stk. 7. Der kan ikke behandles klager over sager, der har været behandlet ved Faglig Voldgift, 
Arbejdsretten, de almindelige domstole, og tilsvarende organer og forhandlingsfællesskaber, 
medmindre medlemmet gør gældende, at sagens udfald skyldes, at afdelingen eller forbundet 
har begået fejl under behandlingen. 
 
Stk. 8. Der kan heller ikke behandles klager over sager, som kunne have været behandlet ved 
et administrativt klagesystem, f.eks. A-kassesager. 
 
 

§ 6. 
Indgivelse af klagen 

 
Stk. 1. Klagen indsendes til Klagerådets Sekretariat. 
 
Stk. 2. Skema til brug for indsendelse af klage skal være tilgængelig for medlemmerne på for-
bundets hjemmeside, ligesom skemaet skal kunne udleveres gennem 3F-afdelingen eller for-
bundet. 
 
Stk. 3. Klagerådets Sekretariat vurderer, om klagen opfylder betingelserne i § 5. Opfylder kla-
gen ikke betingelserne, skal sekretariatet afvise klagen. Afvisningen skal begrundes overfor 
medlemmet. 
 
Stk. 4. Hvis klagen opfylder betingelserne i § 5, opstarter Klagerådets Sekretariat klagesagen. 
 
 

§ 7 
Forberedelse af klagesagen 

 
Stk. 1. Medlemmet og 3F-afdelingen eller forbundet, som medlemmet klager over, er parter i 
klagesagen. 
 
Stk. 2. Klagen sendes til udtalelse i 3F-afdelingen eller forbundet. 
 
Stk. 3. Parterne skal gøres bekendt med hinandens indlæg og skal have mulighed for at kom-
mentere disse. 
 
Stk. 4. Klagerådets Sekretariat fastsætter frister for besvarelse af indlæg. 
 
Stk. 5. Klagerådets Sekretariat kan indkalde parterne til et møde med henblik på nærmere op-
lysning af sagen, hvis sekretariatet finder det hensigtsmæssigt. 
 
Stk. 6. Når Klagerådets Sekretariat vurderer, at klagesagen er tilstrækkeligt oplyst, træffer se-
kretariat afgørelse om afslutning af forberedelsen. Indlæg, der indkommer efter forberedelsens 
afslutning, indgår ikke i sagen. Genoptagelse af forberedelsen kan kun ske under særlige om-
stændigheder, når sekretariatet finder det nødvendigt. 
 
 
 
 



§ 8 
Klagerådets afgørelse 

 
Stk. 1. Når forberedelsen er afsluttet, forelægges sagen for Klagerådet på førstkommende 
møde. 
 
Stk. 2. Hvis Klagerådet vurderer, at der er brug for yderligere oplysninger, kan sagen udsættes 
til et senere møde. 
 
Stk. 3. Hvis medlemmet klager over forbundet, eller forbundet har været involveret ved 3F-
afdelingens behandling af sagen, kan Klagerådet ikke behandle sagen. Klagen sendes i stedet 
til afgørelse hos Mæglingsmanden. 
 
Stk. 4. Hvis Klagerådet finder, at klagen af særlige årsager ikke bør behandles af Klagerådet, 
kan sagen i stedet sendes til afgørelse hos Mæglingsmanden. 
 
Stk. 5. Klagerådet kan indkalde parterne til et møde, inden der træffes afgørelse, med henblik 
på en eventuel forligsmæssig løsning. 
 
Stk. 6. Klagerådet træffer afgørelser i form af henstillinger. 
 
Stk. 7. Klagerådet kan henstille, at der bør betales renter. Renter tilkendes som udgangspunkt 
tidligst fra tidspunktet, hvor klagen blev indgivet til Klagerådets Sekretariat. 
 
Stk. 8. Klagerådets afgørelser kan indbringes for Mæglingsmanden af klagesagens parter. Fri-
sten for at indbringe sagen er 4 uger, der regnes fra for tidspunktet for afgørelsens fremsen-
delse til parterne. Klage over Klagerådets afgørelse indsendes til Klagerådets Sekretariat. Der 
kan i ganske særlige tilfælde se bort fra en undskyldelig overskridelse af klagefristen. 
 
 

§ 9. 
Mæglingsmandens afgørelse 

 
Stk. 1. Mæglingsmanden behandler klager over Klagerådets afgørelser og klager, som Klagerå-
det ikke har behandlet, jf. § 8, stk. 3 og 4. 
 
Stk. 2. Mæglingsmanden kan anmode parterne om yderligere oplysninger, hvis det vurderes at 
være nødvendigt. § 7, stk. 3, finder i givet fald anvendelse. 
 
Stk. 3. Mæglingsmanden kan indkalde parterne til et møde, inden der træffes afgørelse, med 
henblik på en eventuel forligsmæssig løsning. 
 
Stk. 4. Mæglingsmanden træffer afgørelser i form af henstillinger. 
 
Stk. 5. Når Mæglingsmanden har truffet afgørelse, er der ikke yderligere klagemuligheder. 
 
Stk. 6. Når Mæglingsmanden har truffet afgørelse, kan klagesagen ikke genoptages, medmin-
dre der foreligger særlige omstændigheder. 
 
 

§ 10. 
Vejledninger 

 
Forbundets hovedbestyrelse udarbejder vejledninger om 3F’s klageråd og 3F’s advokathjælps-
ordning. 
 
 
 
 
 
 



§ 11. 
Årsberetning 

 
Stk. 1. Klagerådets Sekretariat udarbejder ved afslutning af kalenderåret en årsberetning over 
afsluttede klagesager. Årsberetningen skal indeholde en kort anonymiseret sagsfremstilling 
samt afgørelsen. 
 
Stk. 2. Årsberetningen skal godkendes af Klagerådet, hvorefter årsberetningen forelægges for-
bundets daglige ledelse og hovedbestyrelse til orientering. 
 
Stk. 3. Årsberetningen skal være tilgængelig for medlemmerne på forbundets hjemmeside. 
 
Forretningsordenen er godkendt på Hovedbestyrelsens møde den 21. – 22. oktober 2020. 


