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FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 

 
3F’s klageråd er oprettet med henblik på at give medlemmerne en mulighed for klage over fejl i 3F-
afdelingerne eller i forbundet, som har påført medlemmerne et økonomisk tab. Klagerådet skal sikre en 
hurtig løsning, så skaden kan blive gjort god igen. Dermed slipper medlemmerne for at skulle gå den lange 
og besværlige vej til domstolene. Og vi undgår, at fejl og mangler i enkeltsager kommer til at fylde og 
skygge for det omfattende arbejde, der udføres for at forfølge medlemmernes faglige og juridiske sager og 
interesser. 
 
Hver dag er mange tusinder af medlemmer i kontakt med deres 3F-afdeling for at få råd og vejledning eller 
hjælp til at løse en konkret sag.  I år har der været 93 klager i Klagerådet. Det forholdsvist begrænsede antal 
af klager vidner om, at det i langt de fleste tilfælde går godt, også når man tænker på det store antal sager, 
der dagligt passerer afdelingernes og gruppernes borde. 
 
Klagerådsrapporten er en god anledning til at stille endnu skarpere på sagsbehandlingen og komme med 
nogle generelle råd ud fra de sager, som Klagerådet har behandlet i årets løb. Lad mig starte med en 
kending, nemlig medlemmer der føler, at de ikke får besked om, hvad der sker i sagen. Vi skal til stadighed 
huske, at det er vigtigt løbende at orientere medlemmerne om, hvad der sker i deres sag. Nogle 
medlemmer har ikke tidligere ”haft en sag” og ved ikke, at fx en sag i det fagretlige eller civilretlige system 
tager meget lang tid. Og når man ikke ved det og tiden går, tror man måske, at man er blevet glemt.  
 
En anden kending, som der også er eksempler på i år, er indgåelse af forlig. Det er værd at genopfriske et 
tidligere råd om, at det er en god ide at tage medlemmet med ved forligsforhandlinger eller at få et 
skriftligt mandat. Erfaringen viser, at hvis medlemmet har skrevet under på forliget, så er det svært at få 
medhold i en klage.  
 
I flere af klagerne anføres det, at afdelingen var mere optaget at holde sig gode venner med arbejdsgiveren 
end af at varetage medlemmets interesser. I den sammenhæng kan det være en god ide at gøre 
medlemmerne opmærksomme på, at når afdelingen eller gruppen er til møder med arbejdsgiveren, så er 
det almindelig skik, at man taler fredsommeligt og ordentligt sammen, men at det ikke er det samme som, 
at man er ”i lommen” på arbejdsgiveren. Eller måske bede en kollega tage sig af sagen, hvis man privat rent 
faktisk er gode venner med arbejdsgiveren. 
 
Endelig har der i år været nogle sager, hvor medlemmet selv har foretaget sagsbehandlingsskridt efter 
aftale med afdelingen. Hvis afdelingen eller gruppen aftaler med medlemmet, at medlemmet selv handler, 
skal man være opmærksomme på at informere medlemmet om tidsfrister m.v. Det kan ikke forventes, at 
medlemmerne selv kender frister i overenskomster og lovgivning m.v. 
 
Afslutningsvis skal der gøres opmærksom på, at igen i år udbydes kurset ”God sagsbehandlingsskik”, hvor 
der gives gode råd til sagsbehandlingen, og hvor der bliver fokuseret nærmere på årets klagesager. Kurset 
udbydes af Juridisk Sekretariat.  
  
I nærværende klagerådsrapport gennemgås de klagesager som blev indgivet i 2013. Der blev der indgivet 
93 klager, hvoraf 57 blev realitetsbehandlet. De sager som blev realitetsbehandlet er kort refereret i 
anonymiseret form. 
 
Per Christensen 
  



3 

 

FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 

I år har jeg behandlet 36 klager, hvilket svarer nogenlunde til antallet de tidligere år. 

Mange af sagerne har allerede været behandlet i Klagerådet, og jeg skal understrege, at disse sager er lette 
at gå til, fordi de altid har fået en omhyggelig behandling og indeholder alle nødvendige oplysninger. 

Andre går direkte til mig, men oplysningerne er dog indhentet af Klagerådets Sekretariat, og det er 
sjældent, at jeg har brug for yderligere oplysninger. 

Igen i år er der meget stor forskel på sagerne. I nogle af dem har der faktisk fundet en omhyggelig 
sagsbehandling sted i afdelingerne, og når medlemmerne klager, skyldes det overdrevne forestillinger om, 
hvad afdelingen kan udrette for medlemmet. 

Det gælder navnlig de ulykkelige sager, hvor medlemmet har haft en arbejdsskade, der har efterladt 
personen med svære, daglige smerter, der dog ikke kan bekræftes af lægeerklæringer. I sådanne tilfælde 
har afdelingen ofte foranlediget yderligere lægeundersøgelser og har fremsendt sagen til 
Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen adskillige gange.  Disse sager er frustrerende for både medlem, 
afdeling og mæglingsmand, men vi kan jo ikke ændre myndighedernes afgørelser. Normalt vil det også 
være uhensigtsmæssigt at anlægge en sag, hvilket medlemmerne ofte har svært ved at forstå. Men 
afdelingerne arbejder for medlemmernes penge, og det ville derfor ikke være rigtigt at anlægge en sag, hvis 
man ikke har forventning om et positivt udfald. 

Det forekommer mig meget vigtigt, at afdelingerne viser udenlandske medlemmer, at man er til for dem på 
lige fod med de danske medlemmer, især fordi nogle af dem tydeligvis har været udsat for ubehagelige 
oplevelser på deres arbejdsplads pga. deres afstamning. 

Når man læser årsberetningen igennem, vil man nok studse over, at forholdsvis få medlemmer får 
medhold. Det skyldes ikke, at en række medlemmer er kværulanter. Meget ofte har der været 
misforståelser undervejs, der har haft den virkning, at medlemmet føler sig dårligt hjulpet. Her skal man for 
det første huske på, at medlemmet skal dokumentere et økonomisk tab for at få medhold. I en del sager 
må jeg konstatere, at der ikke er et økonomisk tab. Til gengæld er jeg måske enig i, at sagsbehandlingen 
ikke har været optimal og vedhæfter derfor nogle kritiske bemærkninger til afdelingen. 

Så er der også sager, hvor man måtte give medlemmet medhold, hvis man kunne lægge medlemmets 
forklaring til grund. Desværre har afdelingen en anden forklaring, og når der ikke er skriftligt materiale, der 
kan understøtte medlemmets forklaring, kan man ikke give medlemmet medhold. Det er medlemmet, der 
har bevisbyrden for, at der er handlet forkert. Anderledes kan det ikke være. Hvordan skulle afdelingen 
være i stand til at bevise, at den ikke har handlet forkert? 

Endelig har jeg haft en del sager vedrørende medlemmer, der ikke kan få udbetalt løn, pension mv. fra LG. 

Dette skyldes, at de (eller afdelingen) ikke øjeblikkeligt har reageret, da lønnen eller pensionen ikke blev 
indbetalt. Somme tider er et firma i nogen tid i betalingsvanskeligheder og indbetaler derfor ikke 
pensionsbidrag regelmæssigt. Men går der mange måneder, før firmaet erklæres konkurs, vil disse ”gamle 
krav” kun blive indfriet af LG, hvis kravet er blevet ”forfulgt uden ugrundet ophold”. Det er derfor meget 
vigtigt, at medlemmet straks henvender sig til sin afdeling, hvis man bliver opmærksom på sådanne 
uregelmæssigheder, og at afdelingen straks tager skridt til at forfølge sagen retligt. 



4 

 

Klagesagerne er en blandet landhandel. Nogle gange forarges man over, hvor uprofessionelt en afdeling har 
handlet. Andre gange – og det er heldigvis de fleste – imponeres man over afdelingens omhu og 
tålmodighed med det enkelte medlem. 

Under alle omstændigheder er der tale om et forsvindende lille antal klagesager i forhold til de tusinder af 
kontakter, der hver dag finder sted mellem 3F’s afdelinger og medlemmer. 

Eva Smith                                                                                                                                                      
Mæglingsmand for 3F 
  



5 

 

AFSKEDIGELSE 

 
11-76747 
Klage over aftale om afskedigelsesvilkår 
Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden 
Delvist medhold 
 
Medlemmet var sygemeldt på grund af en arbejdsskade. Medlemmet var omfattet af en meget gavnlig 
lokalaftale ved sygdom, men ønskede ikke at komme tilbage til arbejdspladsen, hvorfor der blev indgået en 
fratrædelsesaftale med arbejdsgiveren. Medlemmet fik i den forbindelse den opfattelse, at aftalen stort set 
var indgået på forhånd mellem afdelingen og arbejdsgiveren, ligesom at medlemmet ikke mente at være 
blevet orienteret om, at aftalen indebar, at der ville blive foretaget modregning i hans feriepenge. 
 
Klagerådet fandt, at afdelingens sagsbehandling op til og under mødet var uheldig, og gav medlemmet 
delvist medhold i hans erstatningskrav vedrørende de mistede feriepenge. Afdelingen klagede over 
henstillingen, som Mæglingsmanden imidlertid tiltrådte. 
 
12-2713 
Klage over, at afdeling ikke videreførte faglig sag 
Sag behandlet af Mæglingsmanden 
Ikke medhold 
 
Medlemmet havde modtaget en skriftlig advarsel og var efterfølgende afvist med henvisning til nye 
forsømmelser. Afdelingen indbragte sagen for Afskedigelsesnævnet, hvor opmanden frikendte 
virksomheden. Medlemmet mente desuden at være berettiget til et yderligere løntillæg, som afdelingen 
havde frafaldet krav på over for arbejdsgiveren. 
 
Idet Transportgruppen havde været involveret i sagen, blev klagesagen alene behandlet af 
Mæglingsmanden, der fandt, at afdelingen havde gjort det fornødne vedrørende afskedigelsessagen, 
ligesom der ikke var hjemmel til at rejse det givne lønkrav, idet der hverken var hjemmel til dette eller 
praksis herfor. Mæglingsmanden udtalte dog kritik af, at afdelingen ikke i tilstrækkelig grad havde 
fremsendt relevante akter til medlemmet. 
 
12-6900 
Klage over, at afdeling og gruppe ikke ville rejse sag om usaglig afskedigelse samt sag om sexchikane 
Sag behandlet af mæglingsmanden 
Delvist medhold  
 
Klager rettede henvendelse i afdelingen i anledning af modtagelse af en advarsel. Klager oplyste, at hun var 
udsat for mobning og racistiske tiltag. Klager blev senere afskediget begrundet i samarbejdsvanskeligheder. 
Klager havde forsøgt at gå til ledere og tillidsmænd. 
 
Mæglingsmanden kunne ikke finde tilstrækkeligt grundlag for at beskæftige sig yderligere med klagen over 
sexchikane. 
 
Klager var i advarslen beskyldt for at ”gå bag ryggen” ved at rette henvendelse om problemer til direktøren. 
Mæglingsmanden lagde til grund, at klager henvendte sig til direktøren, fordi hun ikke blev hørt af sine 
nærmeste ledere. Der var således tale om en klart ulovlig begrundelse for en advarsel. 
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Klager blev efterfølgende afskediget pga. “samarbejdsvanskeligheder”, og det eneste konkrete punkt var 
atter den ulovlige begrundelse “gå bag om ryggen”. 
 
Mæglingsmanden fandt, at det havde været rimeligt, om afdelingen havde spurgt ind til disse forhold i 
stedet for at henholde sig til fællestillidsmandens redegørelse, der virkede som et partsindlæg for ledelsen, 
og som i det hele virkede utroværdig, når den blev holdt op mod alle de andre vidneudsagn, der gav et helt 
andet billede af situationen. 
 
Mæglingsmanden udtalte, at der i det hele taget tegnede sig et forstemmende billede af 
en fællestillidsmand og en afdeling, der var mere optagede af ikke at lægge sig ud med arbejdsgiveren end 
af at beskytte et medlem, der kommer med meget alvorlige anklager. 
 
Omkring gruppens involvering i sagen konstaterede Mæglingsmanden, at afdelingen forholdt sig passivt i 
forhold til indkaldelse af vidner og modsatte sig voldsomt gruppens forslag om at sende sagen til advokat. 
 
Mæglingsmanden fastslog, at efter hendes opfattelse var der ikke tvivl om, at afdelingen havde pådraget 
sig et ansvar for, at sagen ikke var endt med en godtgørelse til klageren. Mæglingsmanden lagde samlet 
vægt på, at afdelingen ikke påtalte den mangelfulde begrundelse for advarsel og afsked, at afdelingen ikke 
insisterede på at se den rapport, der var lavet over tilfredshed på arbejdspladsen, der bl.a. omhandlede 
mobning, at man intet gjorde for at høre vidner, at man overlod det i øvrigt til klageren selv at fremskaffe 
vidnerne, i stedet for at afdelingen sørgede for at indkalde vidnerne på grundlag af klagerens oplysninger, 
at man modsatte gruppens forslag om at lade en advokat se på sagen, til trods for at gruppens begrundelse 
var, at det ikke er muligt at afgøre, om der var en sag eller ej, så længe man ikke havde hørt vidnerne. 
Mæglingsmanden konkluderede, at meget talte for, at der var tale om en usaglig opsigelse. 
 
Mæglingsmanden henstillede, at afdelingen betalte 3 måneders løn samt en fratrædelsesgodtgørelse på 
7.500 kr. til klager. 
 
12-7597 
Klage over manglende forfølgelse af krav på godtgørelse for usaglig afskedigelse og overarbejde 
Sag behandlet i Klagerådet 
Delvist medhold 
 
Klager havde været ansat fra 2006. I 2007 havde han været på kursus i arbejdsmiljø, og da han blev opsagt i 
2008, gjorde han gældende at skulle have godtgørelse som sikkerhedsrepræsentant. Afdelingen mente 
ikke, at dette var bevist. Klager mente desuden at være berettiget til en større betaling for overarbejde, 
som afdeling heller ikke fandt bevist. 
 
Klagerådet anså det for sandsynliggjort, at klager var sikkerhedsrepræsentant, men vurderede, at 
afskedigelsen var saglig. Klagerådet fandt derudover, at klager – trods bevisusikkerhed – havde krav på en 
vis erstatning for overtidsbetaling. 
 
12-10838 
Klage over afdeling vedrørende afskedigelse 
Sag behandlet af Mæglingsmanden 
Medhold 
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Medlemmet var ansat som faglig sekretær i afdelingen. Hun blev afskediget med den begrundelse, at 
hendes kompetence ikke matchede stillingen. På tidspunktet for afskedigelsen var medlemmet sygemeldt 
på grund af stress. Der var ikke givet skriftlige advarsler, og afdelingen kunne ikke bevise, at medlemmet 
havde fået mundtlige advarsler. Derfor havde medlemmet ikke haft mulighed for at rette sig. 
Mæglingsmanden kom frem til, at afskedigelsen var uberettiget, hvorfor afdelingen burde betale hende en 
godtgørelse svarende til 2 måneders løn. 
 
12-21740 
Klage over afdeling vedrørende bortvisning 
Sag behandlet i Klagerådet 
Ikke medhold 
 
Medlemmet var blevet bortvist fra arbejdspladsen efter at have revet en dreng i øret. Medlemmet 
erkendte forholdet, men der havde været tale om et uheld. Efter hændelsen havde en medarbejder fra 
afdelingen været ved advokat med medlemmet for at få sagen vurderet. Afdelingen foretog herefter ikke 
yderligere i sagen. Medlemmet var utilfreds med, at medarbejderen fra afdelingen var privat ven med 
arbejdsgiveren, og at samme medarbejder skulle have hjulpet arbejdsgiveren med at udforme 
bortvisningen. Klagerådet kunne ikke ud fra sagens oplysninger vurdere, om afdelingen var gået ud over 
grænsen for, hvilken vejledning afdelingen bør give en arbejdsgiver. Medlemmet havde ikke dokumenteret, 
at afdelingen havde begået fejl, som havde medført et økonomisk tab for medlemmet. Klagerådet udtalte 
sig generelt om, at afdelingen ved tilrettelæggelsen af arbejdet altid bør sikre, at der ikke kan opstå 
mistanke om interessekonflikter. 
 
12-22998 
Klage over afdeling vedrørende indgået forlig 
Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden 
Medhold 
 
Medlemmet henvendte sig sammen med 3 kollegaer til afdelingen pga. mobning. Afdelingen kontaktede 
straks arbejdsgiveren, som havde et møde med de involverede kollegaer, hvor det blev indskærpet, at 
mobning ville medføre bortvisning. Medlemmet havde sygemeldt sig pga. mobningen og genoptog ikke 
arbejdet, hvorfor hun blev afskediget. Afdelingen indgik herefter et forlig med arbejdsgiveren om, at 
medlemmet blev raskmeldt med tilbagevirkende kraft, og at medlemmet blev opsagt med 
overenskomstmæssigt varsel begrundet i omstrukturering. Medlemmet deltog ikke i mødet med 
arbejdsgiveren. Medlemmet var utilfreds med forliget, da hun ikke havde accepteret raskmelding og 
afskedigelse. Klagerådet udtalte, at medlemmet ikke kunne afskediges under sygdom i de første 4 
måneder, at medlemmet var sygemeldt på tidspunktet for afskedigelsen, og at medlemmet ikke havde 
givet afdelingen fuldmagt til at foretage raskmeldingen og acceptere afskedigelsen. Medlemmet skulle 
derfor have 20.000 kr. i godtgørelse. Afdelingen påklagede afgørelsen til Mæglingsmanden.  
 
Mæglingsmanden tiltrådte Klagerådets afgørelse med den tilføjelse, at når afdelingen har overskredet 
fuldmagten, er det afdelingens opgave at bevise, at resultatet var det bedst opnåelige for medlemmet. Den 
bevisbyrde havde afdelingen ikke løftet. 
 
12-23007 
Klage over afdeling vedrørende indgået forlig 
Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden 
Medhold 
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Medlemmet henvendte sig sammen med 3 kollegaer til afdelingen pga. mobning. Afdelingen kontaktede 
straks arbejdsgiveren, som havde et møde med de involverede kollegaer, hvor det blev indskærpet, at 
mobning ville medføre bortvisning. Medlemmet havde sygemeldt sig pga. mobningen og genoptog ikke 
arbejdet, hvorfor hun blev afskediget. Afdelingen indgik herefter et forlig med arbejdsgiveren om, at 
medlemmet blev raskmeldt med tilbagevirkende kraft, og at medlemmet blev opsagt med 
overenskomstmæssigt varsel begrundet i omstrukturering. Medlemmet deltog ikke i mødet med 
arbejdsgiveren. Medlemmet var utilfreds med forliget, da hun ikke havde accepteret raskmelding og 
afskedigelse. Klagerådet udtalte, at medlemmet ikke kunne afskediges under sygdom i de første 4 
måneder, at medlemmet var sygemeldt på tidspunktet for afskedigelsen, og at medlemmet ikke havde 
givet afdelingen fuldmagt til at foretage raskmeldingen og acceptere afskedigelsen. Medlemmet skulle 
derfor have 20.000 kr. i godtgørelse. Afdelingen påklagede afgørelsen til Mæglingsmanden.  
 
Mæglingsmanden tiltrådte Klagerådets afgørelse med den tilføjelse, at når afdelingen har overskredet 
fuldmagten, er det afdelingens opgave at bevise, at resultatet var det bedst opnåelige for medlemmet. Den 
bevisbyrde havde afdelingen ikke løftet. 
 
12-36623 
Klage over, at afdelingen ikke ville rejse en sag om usaglig opsigelse 
Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden 
Ikke medhold 
 
Klager blev afskediget med den begrundelse, at der var tale om en nedgang i antallet af elever, og at 
afskedigelse derfor var nødvendig. Klager anførte bl.a., at afskedigelsen var usaglig, idet ledelsen ca. 4 
måneder tidligere havde ansat to medarbejdere. 
 
Afdelingen havde fået oplyst, at der var tale om en markant nedgang i elevantallet på tidspunktet for 
klagers afskedigelse. Klager anmodede efter afskedigelsen selv om at blive fritstillet. 
 
Klagerrådet gav ikke klager medhold i klagen, bl.a. under henvisning til at afdelingen havde fået oplyst, at 
der var tale om en markant nedgang i elevantallet på tidspunktet for klagers afskedigelse, at klager efter 
afskedigelsen selv anmodede om at blive fritstillet, hvilket blev imødekommet og kunne opfattes som en 
forligsmæssig løsning af sagen, at en afskedigelses saglighed skal bedømmes på grundlag af forholdene på 
afskedigelsestidspunktet, at ledelsen 4 måneder tidligere havde ansat to medarbejdere havde derfor ingen 
betydning, samt at det følger af ledelsesretten, at ledelsen har et vidt skøn, når det skal afgøres, hvem der 
skal afskediges. 
 
Mæglingsmanden oplyste, at hun havde været inde på hjemmesiden for den pågældende arbejdsplads og 
kunne konstatere, at der var en 20 %’s nedgang i elevtallet i 2011 sammenholdt med 2010. 
Mæglingsmanden tilsluttede sig Klagerådets begrundelser i sagen og gav ikke klager medhold i klagen.  
 
12-39377 
Klage over afdeling vedrørende afskedigelse 
Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden 
Ikke medhold 
 
Medlemmet var blevet afskediget fra en boreplatform på grund af uønsket adfærd. Et halvt år forinden 
havde medlemmet fået en skriftlig advarsel, med henblik på at hun skulle ændre adfærd over for 
kollegaerne. Afdelingen mente ikke, at der var grundlag for at føre en sag om uberettiget afskedigelse. 
Klagerådet fandt, at der må stilles store krav til samarbejdet på en boreplatform, hvor medarbejderne bor 
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og arbejder tæt sammen. Der kan ikke føres vidner for Klagerådet, hvorfor de under sagen fremlagte 
beskrivelser af samarbejdet ikke kunne efterprøves. Ud fra de forelagte oplysninger fandt Klagerådet, at der 
ikke var udsigt til, at afdelingen ville kunne få medhold, hvis sagen var blevet rejst. Derfor havde 
medlemmet ikke lidt et økonomisk tab som følge af afdelingens sagsbehandling, og derfor skulle 
medlemmet ikke have erstatning. Klagerådet fandt dog, at afdelingen burde have afholdt et møde med 
arbejdsgiveren efter afskedigelsen for at skabe klarhed over sagens faktiske omstændigheder. Medlemmet 
påklagede afgørelsen til Mæglingsmanden. Mæglingsmanden kom frem til samme resultat. 
 
12-39651 
Klage over afdeling vedrørende indgået forlig 
Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden 
Medhold 
 
Medlemmet henvendte sig sammen med 3 kollegaer til afdelingen pga. mobning. Afdelingen kontaktede 
straks arbejdsgiveren, som havde et møde med de involverede kollegaer, hvor det blev indskærpet, at 
mobning ville medføre bortvisning. Medlemmet havde sygemeldt sig pga. mobningen og genoptog ikke 
arbejdet, hvorfor hun blev afskediget. Afdelingen indgik herefter et forlig med arbejdsgiveren om, at 
medlemmet blev raskmeldt med tilbagevirkende kraft, og at medlemmet blev opsagt med 
overenskomstmæssigt varsel begrundet i omstrukturering. Medlemmet deltog ikke i mødet med 
arbejdsgiveren. Medlemmet var utilfreds med forliget, da hun ikke havde accepteret raskmelding og 
afskedigelse. Klagerådet udtalte, at medlemmet ikke kunne afskediges under sygdom i de første 4 
måneder, at medlemmet var sygemeldt på tidspunktet for afskedigelsen, og at medlemmet ikke havde 
givet afdelingen fuldmagt til at foretage raskmeldingen og acceptere afskedigelsen. Medlemmet skulle 
derfor have 20.000 kr. i godtgørelse. Afdelingen påklagede afgørelsen til Mæglingsmanden.  
 
Mæglingsmanden tiltrådte Klagerådets afgørelse med den tilføjelse, at når afdelingen har overskredet 
fuldmagten, er det afdelingens opgave at bevise, at resultatet var det bedst opnåelige for medlemmet. Den 
bevisbyrde havde afdelingen ikke løftet. 
 
12-45744 
Klage over manglende godtgørelse ved afskedigelse 
Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden 
Ikke medhold 
 
Klager mente sig berettiget til 3 måneders godtgørelse i forbindelse med en opsigelse. Afdelingen undlod at 
rejse krav over for arbejdsgiveren og bestred, at medlem var berettiget til godtgørelse. Ved en gennemgang 
af ansættelsesforhold kunne Klagerådet konstatere, at klager havde fået korrekt opsigelsesvarsel og ikke 
havde været ansæt længe nok til at have krav på godtgørelse for usaglig afskedigelse. Klager fik derfor ikke 
medhold. 
 
Mæglingsmanden tiltrådte Klagerådets afgørelse med den tilføjelse, at det blev henstillet til afdelingen at 
være forsigtig med at give medlemmer oplysninger, som kan risikere at føre til misforståelser og give falske 
forhåbninger.  
 
12-47923 
Klage over afdeling vedrørende afskedigelse 
Sag behandlet i Klagerådet 
Ikke medhold 
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Medlemmet var blevet afskediget på grund af meget sygefravær. Sygefraværet skyldtes en arbejdsulykke. 
Overenskomsten var ikke til hinder for, at der kunne ske afskedigelse på grund af sygefravær som følge af 
en arbejdsskade. Afdelingen fik opsigelsesvarslet forlænget med 14 dage, da medlemmet først havde 
modtaget opsigelsen 12 dage efter afsendelsen. Afdelingen vurderede, at det ikke var muligt at få 
opsigelsen trukket tilbage eller erstatning. Medlemmet klagede først omkring et år efter, at afdelingen 
havde meddelt medlemmet, at sagen blev anset for afsluttet, og at medlemmet skulle kontakte afdelingen, 
hvis medlemmet havde spørgsmål eller bemærkninger til sagen. Klagerådet havde ikke noget grundlag for 
at anfægte afdelingens vurdering. Da afdelingen ikke havde begået fejl, var medlemmet ikke berettiget til 
erstatning. 
 
12-48948 
Klage over afdeling vedrørende dækning af udgifter til advokat 
Sag behandlet af Mæglingsmanden 
Medhold 
 
Medlemmet var blevet afskediget uden forudgående advarsel på grund af samarbejdsvanskeligheder fra et 
af forbundets kursuscentre. Medlemmet kontaktede afdelingen, hvor det i første omgang blev aftalt, at der 
ikke skulle rejses en sag, da medlemmet blandt andet havde fået en god anbefaling og en god 
fratrædelsesordning. Efter nogen tid kontaktede medlemmet igen afdelingen med henblik på at få sagen 
genoptaget. Det afviste afdelingen, med henvisning til at der var indgået et bindende forlig. Afdelingen 
gjorde endvidere opmærksom på, at afdelingen ikke ville dække udgifterne til advokat, hvis medlemmet 
valgte at sætte en advokat på sagen. Medlemmet gik herefter til en advokat, som indgik aftale med 
kursuscentret om betaling af yderligere 2 ½ måneds løn. Klagerådet har ikke behandlet sagen, da sagen 
vedrører et af forbundets kursuscentre. Mæglingsmanden kom frem til, at der på den ene side var indgået 
et bindende forlig, men at der på den anden side har været forhold omkring afskedigelsen, som gjorde det 
muligt for advokaten at hente yderligere 2 ½ måneds løn. Mæglingsmanden antog, at afdelingen ville kunne 
have opnået det samme resultat ved at optage forhandlinger med kursuscentret, hvorfor afdelingen skulle 
dække medlemmets udgifter til advokat. 
 
12-49133 
Klage over, at afdelingen ikke rejste sag om usaglig afskedigelse 
Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden 
Ikke medhold 
 
Klager havde forudgående fået en advarsel for chikane på arbejdspladsen. Efterfølgende blev han beskyldt 
for at have skubbet hårdt til en kollega og blev umiddelbart efter opsagt. Tillidsmanden bekræftede 
hændelsen over for afdelingen. Afdelingen forhandlede en aftale på plads med arbejdsgiveren om, at 
opsigelsesgrunden blev ændret til omstrukturering, så medlemmet undgik karantæne i A-kassen, men 
rejste ikke en sag om usaglig afskedigelse. Klagerådet fandt det bevist, at medlemmet havde handlet på en 
sådan måde, at opsigelsen var berettiget, hvorfor der ikke var grundlag for at rejse sag om usaglig 
afskedigelse. 
 
Mæglingsmanden tiltrådte Klagerådets konklusion. 
  
12-49997 
Klage vedrørende sag om usaglig afskedigelse 
Sag behandlet af Mæglingsmanden 
Ikke medhold 
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Medlemmet havde haft en række kassedifferencer og blev efter seneste difference bortvist. Efterfølgende 
blev der foretaget fornyet optælling, hvor det blev konstateret, at den difference, som havde ført til 
bortvisningen, var betydelig mindre end først antaget. Afdelingen vurderede imidlertid ikke, at der var 
mulighed for at få medhold i en sag om usaglig afskedigelse. 
 
Idet Transportgruppen havde medvirket i sagen, blev klagesagen alene behandlet af Mæglingsmanden, som 
ud fra sagens akter vurderede, at sagen havde været drøftet og gennemgået, og at medlemmet 
forudgående havde accepteret, at sagen ikke blev videreført over for arbejdsgiveren. Mæglingsmanden gav 
derfor ikke medhold i klagen. 
 
12-50137 
Klage over afdeling vedrørende afskedigelse 
Sag behandlet af Mæglingsmanden 
Ikke medhold 
 
Medlemmet var blevet afskediget med 3 måneders varsel og fritstillet i opsigelsesperioden. Afskedigelsen 
var begrundet med, at medlemmet skulle have en negativ påvirkning af det psykiske arbejdsmiljø. 7 
kollegaer havde skrevet under på dette. Medlemmet ønskede at få en uddybning af begrundelsen. 
Afdelingen havde et møde med arbejdsgiveren, som medlemmet ikke deltog i. Medlemmet mente, at han 
ikke var blevet tilbudt at deltage, mens afdelingen mente, at medlemmet ikke havde ønsket at deltage. 
Medlemmet fik aldrig en uddybende forklaring. Det overenskomstmæssige opsigelsesvarsel var 14 dage. 
Sagen blev forelagt forbundet, hvor det blev vurderet, at medlemmet ikke ville kunne få mere end 3 
måneders løn, selvom afskedigelsen måtte blive vurderet som usaglig.  
 
Mæglingsmanden var enig i forbundets vurdering af sagen, hvorfor medlemmet ikke var berettiget til 
erstatning. Korrespondancen mellem afdelingen og arbejdsgiveren kunne efterlade det indtryk, at 
afdelingen var mere interesseret i at bevare et godt forhold til arbejdsgiveren. Mæglingsmanden udtalte, at 
afdelingen burde have gjort mere for at komme frem til begrundelsen for afskedigelsen, og at afdelingens 
handlinger aldrig må efterlade tvivl om, at afdelingen er på medlemmets side. 
 
12-62286 
Klage over afskedigelse fra afdeling 
Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden 
Ikke medhold 
 
Medlemmet var ansat i en afdeling på flexjob, men blev afskediget i forbindelse med nedskæringer. 
Medlemmet gjorde gældende, at afskedigelsen reelt var begrundet i, at han som den eneste i afdelingen 
var fleksjobansat.  
 
Under klagesagens behandling redegjorde afdelingen for de økonomiske hensyn, som havde 
nødvendiggjort, at en medarbejder skulle afskediges, og afdelingen beskrev, hvordan hver enkelt 
medarbejders færdigheder og kvaliteter havde været vurderet og afvejet. Afdelingen henviste til, at 
afskedigelsen af medlemmet var sket, fordi medlemmet var den af medarbejderne, der scorede lavest ved 
denne medarbejderanalyse. 
 
Klagerådet gav ikke medlemmet medhold, idet afdelingen havde redegjort for og dokumenteret, at der lå 
grundige og saglige overvejelser bag afskedigelsen. Medlemmet klagede over henstillingen, som 
Mæglingsmanden efterfølgende tiltrådte. 
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12-68609 
Klage over afskedigelse 
Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden 
Ikke medhold 
 
Klager havde været ansat i en afdeling, men været sygemeldt igennem 4 måneder, da han blev afskediget, 
med henvisning til at sygefraværet belastede afdelingen meget. Klagerådet anså det for påvist, at der på 
opsigelsestidspunktet ikke var udsigt til, at klager ville være vendt tilbage til arbejdet inden for en rimelig 
fremtid. Opsigelsen var derfor berettiget. På baggrund af en journalnote fra et hospital mente klageren 
desuden, at afdelingen havde forsøgt at få udleveret hans journal. Det fremgik imidlertid, at klageren 
tidligere havde givet samtykke til dette, og Klagerådet kunne kun se ud af journalen, at hospitalet skrev, at 
afdelingen ikke længere kunne få oplysninger i sagen efter opsigelsen. 
 
12-71081 
Klage over, at afdelingen og gruppen indgik et forlig, som klager ikke fandt tilfredsstillende samt klage over 
manglende hjælp i en arbejdsskadesag. 
Sag behandlet af Mæglingsmanden 
Ikke medhold 
 
Klager blev afskediget efter 12 års ansættelse på grund af forventet nedgang i produktionen på 
fratrædelsestidspunktet. Klager havde anført, at der forud for afskedigelsen blev ansat 23 nye 
medarbejdere og efter opsigelsen yderligere 4. 
 
Gruppen, der forhandlede sagen, fik oplyst, at ansættelsen af de pågældende medarbejdere var sket 
midlertidigt og i overensstemmelse med virksomhedens sædvanlige praksis. Derudover havde 
virksomheden planlagt automatisering af saftrummet i løbet af efteråret. 
 
Gruppen havde været indstillet på at kræve genansættelse. Dette var klager imidlertid ikke interesseret i. 
Gruppen indgik derfor et forlig om betaling af fratrædelsesgodtgørelse, fritstilling og udbetaling af 5 ugers 
feriedage, som klager accepterede, idet klager dog efterfølgende anførte, at han havde accepteret forliget 
under pres. 
 
Mæglingsmanden fandt, at gruppen havde handlet efter medlemmets ønsker og havde forhandlet et forlig 
med rettigheder, som medlemmet ellers ikke var berettiget til. Henset til dette samt at klager havde 
accepteret forliget, fandt Mæglingsmanden ikke grundlag for at give klager medhold i denne del af klagen. 
 
For så vidt angår arbejdsskadesagen havde klager afvist et tilbud om hjælp til at anke Arbejdsskade-
styrelsens afvisning, idet klager ikke ønskede at give afdelingen fuldmagt. 
 
Mæglingsmanden fandt, at klager måtte erkende, at Arbejdsskadestyrelsen havde afvist sagen, hvilket 
måtte være forårsaget af, at den ikke opfyldte betingelserne. Mæglingsmanden udtalte, at selv de bedste 
rådgivere og jurister jo ikke kunne skaffe en arbejdsskadeerstatning, hvis betingelserne ikke var opfyldt. 
Klager fik derfor heller ikke medhold i dette klagepunkt. 
 
13-1337 
Klage over, at afdelingen forhalede sag om usaglig afskedigelse med den konsekvens, at sagen blev forældet 
Sag behandlet i Klagerådet 
Medhold 
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Sagen omhandlede et medlem, der opsøgte afdelingen i september måned 2011 i anledning af at være 
blevet afskediget på grund af indskrænkninger. Medlemmet dokumenterede umiddelbart efter 
afskedigelsen over for afdelingen, at arbejdsgiveren havde søgt en anden medarbejder stort set 
sammenfaldende med, at medlemmet blev afskediget. Efterfølgende indhentet dokumentation 
understøttede, at der rent faktisk på tidspunktet for medlemmets afskedigelse blev ansat to nye 
medarbejdere til samme funktion, som medlemmet havde varetaget. 
 
Klagerådet fandt, at der på tidspunktet, hvor medlemmet afleverede stillingsopslaget til afdelingen, var 
grundlag for at rejse en sag om afskedigelsens saglighed, idet der var tungtvejende dokumentation for, at 
afskedigelsen ikke var begrundet i indskrænkninger. Klagerådet bemærkede i den sammenhæng, at 
afdelingen i et brev til virksomhedens ledelse i forbindelse med afskedigelsen netop havde taget forbehold 
for denne situation. 
 
Afdelingen indledte forhandlinger med virksomheden i slutningen af september 2011, men der blev ikke 
umiddelbart fulgt op på disse fra afdelingens side. Først i marts 2012 foretog afdelingen noget nyt i sagen. 
 
Afdelingen anførte, at hvis sagen var blevet rejst i tide, ville der ikke være kommet noget ud af det, blandt 
andet fordi medlemmet havde været sygemeldt siden juni måned 2011 og fortsat var det i marts måned 
2012, hvor medlemmet fratrådte sin stilling.  Klagerådet bemærkede hertil, at en opsigelses saglighed skal 
vurderes i forhold til den begrundelse, der er givet for afskedigelsen på opsigelsestidspunktet. Da 
begrundelsen var indskrænkninger, ville virksomheden ikke efterfølgende kunne ændre opsigelsen i 
september 2011 til at være begrundet i sygdom.  
 
Klagerådet fandt, at afdelingen havde handlet ansvarspådragende ved ikke i oktober 2011 at rejse en sag 
om usaglig opsigelse.  
 
Klagerådet henstillede derfor til afdelingen, at afdelingen betalte en godtgørelse på 3 måneders løn til 
medlemmet svarende til 102.562,32 kr. 
 
13-1388 
Klage over, at afdelingen pressede klager til at opsige sin stilling 
Sag behandlet i Klagerådet 
Ikke medhold 
 
Klager klagede over, at afdelingen havde presset klager til at opsige sin stilling i stedet for at hjælpe klager 
med at få pension/forblive sygemeldt fra arbejdet. 
 
Klager blev på grund af besparelser opfordret til at søge en anden stilling inden for samme arbejdsgivers 
ansættelsesområde. Arbejdsgiveren havde retningslinjer for håndteringen af overtalssituationer, som blev 
fulgt. 
 
Klager accepterede et arbejde i en anden afdeling hos arbejdsgiveren. Klager var ikke glad for arbejdet i den 
nye afdeling, dels fordi der var tale om natholdsarbejde, dels fordi klager følte sig mobbet.  
 
Klager kontaktede afdelingen og spurgte, om hun skulle sige op eller melde sig syg. Afdelingen sagde, at 
hun skulle melde sig syg, men at hun ikke ville få karantæne i A-kassen, hvis hun selv sagde op, da hun ikke 
selv havde bedt om at komme på nathold. Klager meldte sig herefter syg. 
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Klager blev kaldt til sygesamtale, hvor klager bad om at komme tilbage til sin tidligere afdeling. Men 
arbejdsgiveren ville ikke se på muligheden, før klager havde bevist, at hun kunne være i den nye afdeling 
uden sygedage. Afdelingen sørgede ved denne lejlighed for, at klager fik tilbudt psykisk hjælp i henhold til 
aftale på arbejdspladsen. 
 
Afdelingen fik efter aftale med klager arrangeret, at klager kunne prøve at arbejde i en tredje afdeling, men 
da klager mødte op, synes klager, at arbejdet i den nye afdeling så meget forvirrende ud. Klager ønskede 
derfor ikke at tage imod tilbuddet. Klager sagde herefter op. 
 
Klager fandt, at afdelingen burde have forsøgt at skaffe hende pension eller have rådet hende til fortsat 
sygemelding i stedet for at arbejde på at finde nye steder, som betød, at klager til sidst følte sig nødsaget til 
at sige op.  
 
Klagerådet lagde til grund, at der ikke var uenighed om, at klagers første afdeling skulle skære ned på 
medarbejderstaben, og at klager i henhold til arbejdspladsens retningslinjer blev tilbudt andet arbejde.  
 
Klagerådet lagde vægt på, at afdelingen havde været aktiv i forsøget på at finde en ny afdeling til klager, og 
at dette var sket efter aftale med klager. Afdelingen havde i forhold til den tredje afdeling aftalt, at klager 
skulle arbejde 4 timer dagligt, så klager langsomt kunne vænne sig til natarbejde. 
 
Klagerådet understregede, at det ikke var afdelingen, men arbejdsgiveren, der indkaldte klager til 
sygesamtaler, og som pressede på med, at klager skulle i gang med at arbejde. 
 
Klagerådets fandt ikke, at der var grundlag for at kritisere afdelingens bistand til klager. Klagerådet anførte, 
at en afdeling ikke kan forhindre en arbejdsgiver i at indkalde til sygefraværssamtaler. Klager havde det 
muligvis dårligere end afdelingen var klar over, hvilket blev bestyrket af, at klager ca. 1½ år efter blev 
bevilget et fleksjob, men klagers tilbagemeldinger fra psykologen og lægen drejede sig ikke om, hvorvidt 
klager kunne arbejde, men om hvor klager kunne/ville arbejde. Afdelingen havde forsøgt at hjælpe klager 
over i andet arbejde. I den forbindelse blev der taget hensyn til klagers tilbagemeldinger fra psykolog og 
læge om overgang fra daghold til nathold, idet klager i en overgangsfase kun skulle arbejde 4 timer pr. vagt. 
 
Endelig fremgik det af både klagers og afdelingens oplysninger, at det var klagers egen beslutning at opsige 
sin stilling. 
 
Klagerådet kunne derfor ikke give klager medhold i klagen. 
 
13-12005 
Klage over, at afdeling og gruppe ikke rejste sag om usaglig opsigelse 
Sag behandlet af Mæglingsmanden 
Ikke medhold 
 
Klager havde været syg i 177 dage. Klager blev afskediget på grund af sygdom. I opsigelsen var der henvist 
til, at klager ikke havde kunnet oplyse en dato for, hvornår klager kunne genoptage arbejdet. Klager var ikke 
enig i dette, idet hun telefonisk til arbejdsgiveren havde oplyst, at hun kunne påbegynde arbejde efter 8 – 9 
uger. 
 
Gruppen forhandlede sagen og gjorde gældende, at klager var usaglig opsagt, med henvisning til at klager 
havde orienteret om genoptagelse af arbejdet, at klagers fravær ikke havde ført til en væsentlig nedsat 
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produktion, at klagers kollegaer ikke havde været udsat for en uacceptabel høj belastning, da der havde 
været ansat vikarhjælp, samt at klager havde genoptaget arbejdet. 
 
Gruppen drøftede sagen med klager, og klager oplyste, at hun havde fået nyt arbejde. Gruppen oplyste, at 
det var gruppens vurdering, at afskedigelsen havde været saglig på opsigelsestidspunktet, men at gruppen 
kunne stille krav om, at opsigelsen blev annulleret, med henvisning til at klager havde genoptaget arbejdet. 
Imidlertid skulle virksomheden på daværende tidspunkt foretage indskrænkninger, sammenholdt med at 
klager havde fået nyt arbejde. 
 
Mæglingsmanden udtalte, at det var rimeligt, at arbejdsgiveren overvejede klagers ansættelse efter et 
sygefravær på ca. ½ år, også henset til at klager ikke på opsigelsestidspunktet kunne meddele en konkret 
dato for tilbagevenden. Mæglingsmanden kunne derfor ikke giver klager medhold i klagen. 
 
Mæglingsmanden henstillede i øvrigt til afdelingen, at man for fremtiden var meget forsigtig med at give 
medlemmerne for store forventninger, og at man hurtigt vendte tilbage med resultatet af et vigtigt møde i 
stedet for at vente på en endelig og fuldstændig redegørelse for mødets forløb. Endelig burde 3F orientere 
medlemmet om 3F’s ændringer i vurderingen i sagen, således at medlemmet ikke gik i den tro, at der snart 
vil komme en faglig voldgift, når 3F rent faktisk tænkte på at opgive sagen. 
 
13-14263 
Klage over, at afdeling ikke rejste sag over usaglig afskedigelse 
Sag behandlet i Klagerådet 
Ikke medhold 
 
Medlemmet var grundet en sygdom i behandling med medicin, som gav psykiske bivirkninger. Arbejdsgiver 
havde forsøgt at tage hensyn til dette. Under sit arbejde som buschauffør fik medlemmet imidlertid et 
pludseligt og ukontrollabelt vredesanfald og ødelagde en rejsekortmaskine. Arbejdsgiveren opsagde 
medlemmet, og afdelingen fandt ikke grundlag for at rejse sag om usaglig afskedigelse. Med henvisning til 
det særlige ansvar der ligger i persontransport, og da skadelidte igennem sit arbejde repræsenterede 
selskabet udadtil, fandt Klagerådet ikke grundlag for at kritisere afdelingens vurdering. 
 

ANSÆTTELSESVILKÅR 

 
12-67838 
Klage over afdeling vedrørende ændring af kørselsordning for medarbejderne 
Sag behandlet i Klagerådet 
Ikke medhold 
 
Klagen blev indgivet af en tillidsrepræsentant for medarbejderne i en afdeling. Det var en forudsætning for 
ansættelse, at medarbejderne skulle stille egen bil til rådighed. Afdelingen havde i forvejen en bil. Da 
afdelingen i forbindelse med en fusion fik yderligere to biler, stillede afdelingen krav om, at de pågældende 
medarbejdere fortrinsvis skulle benytte afdelingens biler. Under sagen blev der indhentet oplysninger om 
omfanget af udbetalte kørepenge under den gamle og nye kørselsordning, som ikke viste nogen 
nævneværdig forskel. Klagerådet fandt, at det ligger inden for arbejdsgiverens ledelsesret at beslutte, 
hvordan kørslen i arbejdsgiverens tjeneste skal foregå, at kørslen kan tilrettelægges som en kombination af 
kørsel i arbejdsgiverens og medarbejdernes biler, at vilkårene kan begrænses til grupper af medarbejdere, 
der fortrinsvis har udadvendte aktiviteter, og at den enkelte medarbejder ikke kan have nogen berettiget 
forventning om kørsel i et nærmere bestemt omfang. Klagerådet fandt endvidere, at den nye ordning ikke 
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havde haft økonomiske konsekvenser i et omfang, så ændringen burde varsles med medarbejdernes 
individuelle opsigelsesvarsel. Derfor havde medlemmerne ikke krav på erstatning. 
 
13-4954 
Klage over, at afdeling ikke rejste lønkrav over for jobcenter 
Sag behandlet i Klagerådet 
Ikke medhold 
 
Medlemmet var blevet ansat i et ulønnet 4-ugers praktikforløb, men var af den opfattelse, at der var tale 
om et egentligt lønnet arbejde. Arbejdsgiveren var i god tro, og afdelingen forelagde sagen for en ekstern 
advokat, som konkluderede, at der ikke ville kunne opnås medhold i en sag over for jobcenteret. Afdelingen  
afsluttede derfor sagen. Medlemmet klagede over denne beslutning og henviste blandt andet til, at 
sagsbehandleren var engageret i lokalpolitik og derfor havde en interesse i at afslutte sagen. Klagerådet 
henviste til, at beslutningen om at afslutte sagen var truffet på anbefaling fra den eksterne advokat og 
fandt ikke i øvrigt anledning til at kritisere beslutningen.  
 

ARBEJDSKADER 

 
12-50766 
Klage over afdeling vedrørende forældet krav på erstatning 
Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden 
Ikke medhold 
 
Medlemmet klagede over, at afdelingen, i forbindelse med at Arbejdsskadestyrelsen i 2000 traf afgørelse i 
en arbejdsskadesag, undlod at rejse krav om erstatning fra medlemmets ulykkesforsikring. 
Ulykkesforsikringen var ikke kollektiv, men var individuelt tegnet. Medlemmet ville have været berettiget til 
erstatning fra ulykkesforsikringen, hvis kravet var blevet anmeldt rettidigt. Kravet på erstatning fra 
ulykkesforsikringen forældede ved udløbet af 2002. Klagerådet fandt, at medlemmet må have en 
forventning om, at afdelingen kommer rundt om alle krav, som medlemmet må have efter 
arbejdsskadesikringsloven og arbejdsskadesikringsloven, men at denne forventning ikke kan udstrækkes til 
også at omfatte eventuelle individuelt tegnede forsikringer. Der var ikke grundlag for at antage, at 
afdelingen skulle have forpligtet sig til at foretage anmeldelse til medlemmets ulykkesforsikring. 
Medlemmet burde selv have været opmærksom på, at kravet blev anmeldt, og at der blev reageret inden 
kravet forældede. Derfor var medlemmet ikke berettiget til erstatning. Medlemmet påklagede afgørelsen 
til Mæglingsmanden. Mæglingsmanden kom frem til samme resultat. 
 
12-54820 
Klage vedrørende sagsbehandling i en arbejdsskadesag 
Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden 
Ikke medhold 
 
Klager havde udviklet en ryglidelse under et længere ansættelsesforhold med rygbelastende arbejde. 
Afdelingen førte en ansvarssag mod arbejdsgiveren, som blev hævet, da Retslægerådet vurderede, at der 
ikke var medicinsk årsagssammenhæng mellem arbejdet og lidelsen. Skadelidte klagede efterfølgende og 
mente, at sagen var afgjort på et forkert grundlag. 
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Klagerådet fandt, at medlemmet løbende havde fået kopi af sagens akter og selv havde deltaget ved 
skønsforretning. Klager havde desuden fået kopi af Retslægerådets udtalelse og accepterede på trods af 
denne, at sagen blev afsluttet uden at påpege de forhold, der nu blev klaget over. 
 
Klagerådet vurderede derfor, at afdelingen hverken kunne eller burde have lagt forholdene til grund under 
sagens behandling. 
 
Mæglingsmanden tiltrådte i det væsentligste Klagerådets afgørelse. 
 
13-22136 
Klage over utilstrækkelig sagsbehandling i arbejdsskadesag 
Sag behandlet i Klagerådet 
Ikke medhold 
 
Medlemmet var i 2002 udsat for en arbejdsskade, som ved en fejl ikke blev anmeldt af arbejdsgiver. To år 
efter skaden blev medlemmet sygemeldt og et år senere opsagt. Han kontaktede derefter afdelingen, som 
konstaterede at skaden ikke var anmeldt. Arbejdsskadestyrelsen afviste derefter sagen som for sent 
anmeldt. 
 
Afdelingen sendte sagen til ekstern advokat, som udtog stævning mod arbejdsgiveren med krav om 
erstatning for den manglende anmeldelse. 
 
Sagen blev forelagt for Retslægerådet, som konstaterede at medlemmet havde omfattende slidgigt, og at 
der ikke var indikationer for, at skaden var årsag til generne. Medlemmet havde derfor under alle 
omstændigheder ikke haft krav på erstatning. 
 
Medlemmet klagede derefter over sagsbehandlingen i afdelingen, men fik ikke medhold, fordi der ikke var 
lidt et tab – sagen kunne ikke have været endt anderledes, uanset hvordan afdelingen havde behandlet 
den. 
 

LØN 

 
10-31754 
Klage over afdeling og forbund vedrørende forældet lønkrav 
Sag behandlet af Mæglingsmanden 
Ikke medhold 
 
Medlemmet kontaktede afdelingen i september 2009, da medlemmet havde løn til gode fra februar 2009. 
Afdelingen indkaldte til mæglingsmøde, hvorfra arbejdsgiveren imidlertid udeblev. Sagen blev overdraget 
til forbundet. Sagen lå stille i en periode, hvorefter det blev besluttet at indbringe sagen for Arbejdsretten. I 
september 2011 afsagde Arbejdsretten dom. Arbejdsgiveren skulle betale 23.000 kr. i bod. Boden indeholdt 
efterbetaling af den manglende løn. Arbejdsgiveren betalte ikke, hvorfor beløbet forgæves blev forsøgt 
inddrevet. Arbejdsgiveren, som i mellemtiden var ophørt, havde ingen midler. Kravet blev derfor anmeldt 
til Lønmodtagernes Garantifond, som afviste kravet, med henvisning til at det skulle have været anmeldt 
senest 4 måneder efter arbejdsgiverens ophør, eller kravet skulle være forfulgt uden ugrundet ophold. Det 
sidste var ikke tilfældet, da kravet først blev rejst efter et halvt år.  
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Mæglingsmanden kom frem til, at sagsbehandlingen i afdelingen og forbundet ikke var årsag til, at 
medlemmet ikke fik den manglende løn. Derfor skulle medlemmet ikke have erstatning. 
 
11-71523 
Klage over, at afdelingen ikke rejste faglig sag 
Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden 
Medhold 
 
Medlem havde henvendt sig i afdelingen og anmodet om, at der blev rejst sag mod arbejdsgiver for 
underbetaling. Arbejdsgiveren havde betalt løn, men ikke diverse tillæg. Af ansættelseskontrakten fremgik, 
at tillæg var indeholdt i timelønnen. Afdelingen vurderede, at arbejdsgiveren ikke var organiseret, og at der 
derfor ikke kunne gøres krav på overenskomstmæssige tillæg. Det blev efterfølgende dokumenteret, at 
arbejdsgiveren var organiseret, og at der var et betydeligt efterbetalingskrav. Da afdelingen fortsat afviste 
at rejse en sag, fandt Klagerådet, at afdelingen måtte erstatte medlemmets tab. 
 
Afdelingen påklagede afgørelsen til Mæglingsmanden, som stadfæstede Klagerådets henstilling. 
 
12-7605 
Klage over afdeling og forbund vedrørende efterbetaling 
Sag behandlet af Mæglingsmanden 
Ikke medhold 
 
Medlemmet, der var tillidsrepræsentant, havde gennem afdelingen rejst en sag om aflønningen i 
virksomheden. Under sagen viste det sig, at sagen skulle behandles efter en anden overenskomst. 
Forbundet vurderede herefter, at der ikke var grundlag for at kræve efterbetaling. Mæglingsmanden fandt 
ikke grundlag for at tilsidesætte denne vurdering. Mæglingsmanden fandt, at afdelingen ikke i tilstrækkelig 
grad havde orienteret om sagens forløb og ikke på et tidligere tidspunkt havde orienteret om, at der ikke 
var grundlag for at kræve efterbetaling. 
 
12-33671 
Klage over, at afdelingen ikke havde forfulgt krav på pension 
Sag behandlet i Klagerådet  
Medhold 
 
Klager rettede henvendelse til afdelingen januar 2011, i anledning af at klagers arbejdsgiver ikke indbetalte 
pension. Klager var til møde i afdelingen primo februar 2012 og mailede og ringede herefter frem og tilbage 
med afdelingen, i anledning af at arbejdsgiveren mente, at klager først var berettiget til pension efter 320 
timer. 
 
Klager og afdeling ringede og mailede frem og tilbage, indtil afdelingen den 23. juni sendte påkrav til 
virksomheden. I perioden januar 2011 til juni 2011 spurgte afdelingen et par gange medlemmet, om klager 
selv ville kontakte virksomheden eller om afdelingen skulle. 
 
Den 20. september 2011 oplyste afdelingen til klager, at virksomheden var tvangsopløst, og at afdelingen 
ikke kunne gøre yderligere, idet afdelingen havde kontaktet LG, som oplyste, at de ikke dækkede krav, der 
ikke var enighed om.  
 
Klagerådet konstaterede, at fristen for at anmelde til LG var overskredet. 
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Klagerådet konstaterede, at LG’s oplysning ikke var korrekt, idet der kan videreføres en sag mod boet (eller 
LG), hvis der er uenighed om kravet. Imidlertid vurderede Klagerådet, at selv hvis sagen havde været 
anmeldt over for LG, ville LG have afvist kravet, med henvisning til at det ikke var forfulgt uden ugrundet 
ophold. Klagerådet lagde herved vægt på, at der gik fra januar til juni måned, inden der blev sendt påkrav. 
 
I vurderingen af hvem der havde ansvaret for, at der gik så lang tid, før påkrav blev fremsendt, 
konstaterede Klagerådet, at klager og afdelingen løbende havde været i dialog om, hvem der skulle rette 
henvendelse til arbejdsgiveren. Ud fra den e-mailkorrespondance, der var fremlagt i sagen, så det ud til, at 
klager selv havde valgt at forsøge at få arbejdsgiveren til at betale. Imidlertid havde afdelingen ikke gjort 
klager opmærksom på, at sagen skulle ”forfølges uden ugrundet ophold” for ikke at risikere at blive tabt, 
hvis virksomheden skulle ende med f.eks. at gå konkurs. 
 
På det grundlag fandt Klagerådet, at afdelingen havde handlet ansvarspådragende ved ikke at rådgive 
klager tilstrækkeligt. Klagerådet henstillede derfor, at afdelingen skulle erstatte klager den manglende 
pension på 10.914,75 kr.   
 
12-39577 
Klage over, at afdelingen ikke ville betale pension af feriepenge optjent i 2010 og 2011 i forbindelse med fratræden 

Sag behandlet af Mæglingsmanden 
Ikke medhold 
 
Klager gjorde gældende, at afdelingen, som hans tidligere arbejdsgiver, skulle betale pension af feriepenge 
optjent i 2010 og 2011. 
 
Afdelingen anførte, at der var indgået et forlig om betaling af samlet 200.000 kr. til fuld og endelig 
afgørelse, og at pensionen af feriepengene optjent i 2010 og 2011 var indeholdt i forliget. 
 
Af forliget fremgik det bl.a.: 
”Til feriekassen i TIB indbetaler afdelingen 16,5 % i feriepenge for optjeningsåret 2010 inden udgangen af 
januar 2011. Til feriekassen i TIB indbetaler afdelingen 16,5 % i feriepenge for optjeningsåret 2011 inden 
udgangen af juli 2011.  
 
A får til fuld og endelig afgørelse udbetalt 200.000 kr. inkl. ferie- og søgnehelligdagsbetaling og pension 
inden den 1.1.2011………” 
 
Mæglingsmanden gav ikke klager medhold i klagen. Mæglingsmanden anførte, at klager efter mange års 
ansættelse i 3F måtte være fuldt bekendt med, at det ikke var ualmindeligt, at man i en forhandling 
besluttede sig for et stort rundt beløb frem for at blive ved med at forhandle om en række småposter. Det 
syntes at være det, der var sket med formuleringen “200.000 kr. inkl. ferie- og søgnehelligdagsbetaling og 
pension.” 
 
På denne baggrund skulle der efter Mæglingsmandens opfattelse særlige grunde til at mene, at forliget ikke 
omfattede pension af feriepenge. Mæglingsmanden fandt ikke, at der forelå sådanne særlige grunde i 
sagen.  Tværtimod henviste Mæglingsmanden til, at feriepengene for 2010 og 2011 specifikt var nævnt lige 
før den afsluttende bemærkning om de 200.000 kr. Det havde vel været naturligt, at klager havde bedt om 
at få pensionen af feriepengene indført i forliget, hvis klager ikke mente, at de var omfattet af den generelle 
tekst om pension. 
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Dertil kom, at det forlig, afdelingen havde tilbudt, lå væsentligt over klagers eget krav fremsat tidligere og 
efter Mæglingsmandens vurdering også væsentligt over, hvad klager ville være berettiget til ved 
afskedigelse. 
 
12-47919 
Klage over afdeling vedrørende lokalaftale 
Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden 
Ikke medhold 
 
Arbejdsgiveren havde opsagt en lokalaftale om betaling af tillæg for arbejde på visse søndage. Efter at 
medlemmet var stoppet på arbejdspladsen, indgik tillidsrepræsentanten en ny aftale. Denne aftale var 
mundtlig og omfattede kun nuværende ansatte. Klagerådet lagde til grund, at medlemmet var aflønnet i 
overensstemmelse med de aftaler, der eksisterede, da medlemmet var ansat.  
 
Klagerådet lagde endvidere til grund, at overenskomsten skal opfattes som minimumsbestemmelser, og at 
der intet er til hinder for, at tillidsrepræsentanten indgår aftaler, der forbedrer forholdene for kollegaerne, 
når aftalen ikke er i strid med overenskomsten. Selvom aftalen måtte indebære efterbetaling af tillæg i en 
periode, kunne medlemmet ikke kræve dette, da aftalen efter det oplyste kun omfattede nuværende 
ansatte. Medlemmet påklagede Klagerådets henstilling. Mæglingsmanden kom frem til samme resultat. 
 
12-57099 
Klage over, at afdelingens langsommelige sagsbehandling har medført afslag på udbetaling fra Lønmodtagernes 

Garantifond 

Sag behandlet i Klagerådet 
Delvist medhold 
 
Den 9. januar 2012 rettede klager henvendelse til afdelingen blandt andet på grund af manglende 
pensionsindbetaling.  
 
Afdelingen sendte den 23. januar 2012 påkrav til klagers arbejdsgiver. 
 
Den 3. april 2012 rykkede klager afdelingen for svar i sagen. Afdelingen svarede samme dag, at der var 
mange sager på kontoret samt sygdom. Samme dag sendte afdelingen krævebrev nr. 2. Afdelingen foreslog 
den 16. april 2012 virksomheden, at der blev afholdt et møde. Den 27. april 2012 blev der afholdt 
forhandlingsmøde. Den 25. juni 2012 skrev afdelingen til virksomheden, at der fortsat ikke var betalt 
pension. Den 20. august 2012 skrev afdelingen på ny til virksomheden, at hvis der ikke skete betaling med 
det samme, ville der blive taget retslige skridt. 
 
Virksomheden blev den 17. august 2012 erklæret konkurs med fristdag den 9. august 2012. 
 
LG traf beslutning om, at der ikke kunne betales pension for 2010 og 2011. 
 
Klagerådet konstaterede, at de pensionskrav, som ikke var blevet dækket af Lønmodtagernes Garantifond 
(LG), forfaldt til betaling mere end  6 måneder før fristdagen (som var perioden 9. februar 2012 – 9. august 
2012). Krav, der er ældre end 6 måneder regnet tilbage fra fristdagen, skal efter konkursloven og lov om LG 
have været ”forfulgt uden ugrundet ophold”, for at LG dækker kravet. 
 
For at et krav efter retspraksis kan anses for ”forfulgt uden ugrundet ophold” kræver det, at man rejser 
kravet over for arbejdsgiveren, senest ca. 2 måneder efter beløbet skulle have været betalt. Herefter skal 
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der foretages nye skridt over for arbejdsgiveren ca. hver 3. måned, for at kravet anses som ”forfulgt uden 
ugrundet ophold”. 
 
Klager rettede henvendelse til afdelingen den 9. januar 2012 med udestående krav, der i hovedsagen var 
mere end 2 måneder gamle. Set i forhold til en konkurssituation var klagers krav stort set således allerede 
for ”gamle”, da klager rettede henvendelse til afdelingen. Ifølge retspraksis er det uden betydning, at klager 
først blev klar over, at klager havde krav på pension/ekstra pensionsbetaling i januar 2012. Det der er 
afgørende er, hvornår kravene skulle have været betalt, hvis arbejdsgiveren havde betalt rettidigt.  
 
Afdelingen undersøgte klagers krav og rejste derefter krav over for arbejdsgiveren den 23. januar 2012. 
Klagerådet anså afdelingens sagsbehandlingstid fra den 9. januar til den 23. januar 2012 for rimelig.  
 
På tidspunktet den 23. januar 2012 ville klagers krav på pension for januar 2012 og december 2011 
sandsynligvis have været blevet dækket af LG, hvis sagen efter den 23. januar 2012 var blevet ”forfulgt 
uden ugrundet ophold”. Efter LG’s normale praksis plejer de at betale 1-2 måneder regnet tilbage fra kravet 
rejses, hvis sagen derefter ”forfølges uden ugrundet ophold”. Afdelingen skulle have fortaget næste retlige 
skridt i sagen ved at stævne virksomheden senest 3 måneder efter den 23. januar 2012 for at blive anset 
som ”forfulgt uden ugrundet ophold”. Imidlertid rykkede afdelingen virksomheden flere gange, sidste gang 
den 20. august 2012. Rykkere til arbejdsgiveren anses ifølge retspraksis ikke som et retligt skridt.  
 
Klagerådet fandt derfor, at afdelingen havde handlet ansvarspådragende. LG havde betalt udestående 
pension for januar 2012. Klagerådet henstillede derfor til afdelingen, at afdelingen skulle betale udstående 
pension for december 2011.  
 
Afdelingen havde oplyst, at pensionskravene var anmeldt i konkursboet. Hvis klager skulle få hel eller delvis 
dækning af konkursboet for den manglende pension for december 2011, skulle afdelingen have dette 
beløb. 
 
12-69857 
Klage over,  at afdelingens sagsbehandling havde medført afslag fra Lønmodtagernes Garantifond 
Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden 
Medhold  
 
Klager rettede henvendelse til afdelingen 3 måneder efter løn m.v. skulle have været betalt af klagers 
tidligere arbejdsgiver. Afdelingen rettede først henvendelse til arbejdsgiveren små 3 måneder efter 
medlemmets henvendelse uden nærmere dokumenteret begrundelse for årsagen hertil. 
 
Lønmodtagernes Garantifond afslog at betale, med henvisning til at kravet var mere end 6 måneder 
gammelt regnet fra fristdagen. 
 
Klagerådet fandt, at medlemmet havde ventet længe med at bede afdelingen om hjælp. Omvendt fandt 
Klagerådet ikke, at afdelingen havde anført omstændigheder, der dokumenterede, at den anvendte 
sagsbehandlingstid havde været nødvendig. Klagerådet fandt på den baggrund, at afdelingen skulle betale 
halvdelen af det udestående beløb til klager. 
 
Mæglingsmanden fandt, at afdelingen burde have behandlet henvendelsen som en hastesag og udtalte, at 
det var for sent at sende påkrav efter 2 måneder og derefter vente med at indgive konkursbegæring til 3 
måneder senere.  
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Mæglingsmanden fandt, at afdelingen skulle dække medlemmets fulde udestående beløb. 
 
12-73322 
Klage over langsom sagsbehandling vedrørende løn-, pensions- og feriepengekrav 
Sag behandlet af Mæglingsmanden 
Ikke medhold 
 
Medlemmet klagede over, at afdelingen var meget lang tid om at forfølge diverse krav over for 
arbejdsgiveren, og at der undervejs i forløbet blev holdt adskillige forgæves møder med arbejdsgiveren, 
uden at det udmøntede sig i, at kravene blev indfriet, og uden at medlemmet blev tilstrækkelig informeret 
om forløbet. 
 
Idet Juridisk Sekretariat havde været involveret i sagsbehandlingen, blev klagesagen alene behandlet af 
Mæglingsmanden, der vurderede, at afdelingen ikke i tilstrækkelig grad havde holdt medlemmet orienteret 
om forløbet, men at medlemmet i øvrigt først havde henvendt sig i afdelingen så sent, at hovedparten af 
kravene ikke ville være blevet dækket, hvis afdelingen havde handlet tidligere ved f.eks. at indgive 
konkursbegæring. Idet afdelingen desuden under klagesagens behandling havde formået virksomheden til 
at indgå og overholde en afdragsordning, havde medlemmet derfor ikke lidt et økonomisk tab. 
 
13-2099 
Klage over afdeling vedrørende manglende inddrivelse af løn 
Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden 
Medhold 
 
Medlemmet klagede over, at afdelingen ikke havde forsøgt at inddrive hendes tilgodehavende løn hos 
arbejdsgiveren. Medlemmet var ansat i fleksjob med reduceret arbejdstid. Det var afdelingens opfattelse, 
at medlemmet ikke havde løn til gode hos arbejdsgiveren. Klagerådet lagde til grund, at medlemmet var 
ansat som funktionær, at medlemmet skulle have 19.805,57 kr. om måneden i løn, og at opsigelsen ikke var 
sket rettidigt, hvorfor medlemmet havde krav på løn i den manglende opsigelsesperiode. Afdelingen skulle 
derfor erstatte medlemmet det mistede beløb. Klagerådet fandt anledning til at påpege, at 
sagsbehandlingen altid bør foregå hurtigt og i tæt samarbejde med medlemmet, og at medlemmet som 
udgangspunkt bør deltage i møder med arbejdsgiveren, så medlemmet føler sig som en del af sagen, og så 
aftaler ikke bliver indgået på et forkert grundlag. Afdelingen påklagede afgørelsen til Mæglingsmanden. 
Mæglingsmanden kom frem til samme resultat. 
 
13-1391 
Klage over forligsindgåelse vedrørende overarbejdsbetaling 
Sag behandlet i Klagerådet 
Delvist medhold 
 
Afdelingen havde uden medlemmets deltagelse forhandlet en aftale hjem om betaling for overarbejde. Ved 
aftaleindgåelsen havde afdelingen lagt arbejdsgiverens optællinger til grund, på trods af at afdelingen 
tidligere havde bekræftet over for medlemmet, at medlemmets (højere) beregning var korrekt. Klagerådet 
kritiserede afdelingen og tilkendte medlemmet en skønsmæssig godtgørelse, blandt andet henset til at 
medlemmet blev overkompenseret på andre af aftalens punkter. Da afdelingen havde indgået et samlet 
forlig med arbejdsgiveren, var afdelingen også ansvarlig for den del af medlemmets tab, som lå forud for 
indmeldelsen i forbundet. 
 
13-14767 
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Klage vedrørende sagsbehandling vedrørende afslag på dækning fra LG 
Sag behandlet i Klagerådet 
Medhold 
 
Klageren havde henvendt sig i afdelingen 1½ måned efter, at hans løn var udeblevet. Afdelingen forsøgte at 
afholde møde med arbejdsgiveren om forholdet, men fik kun en del af lønkravet dækket. Efterfølgende 
satte afdelingen sagen i bero, da der fra anden side var indgivet konkursbegæring mod arbejdsgiveren. 
Konkursen blev imidlertid afværget, og i mellemtiden var medlemmets krav forældet i forhold til LG.  
 
Klagerådet fandt, at afdelingen var ansvarlig for, at medlemmet havde mistet kravet, da afdelingen burde 
have taget forholdsregler, i tilfælde af at konkursen blev afværget – eksempelvis ved at indgive særskilt 
konkursbegæring eller udtage stævning. 
 
13-21824 
Klage over utilstrækkelig hjælp i anledning af lønforhandling og konflikt med tillidsrepræsentant 
Sag behandlet i Klagerådet 
Ikke medhold 
 
Klager havde givet sin tillidsrepræsentant beføjelse til at forhandle løn. Ved lønforhandlingen fik flere 
kollegaer, men ikke klager, lønforhøjelse. Det udmøntede sig i en konflikt med tillidsrepræsentanten, og 
klageren følte sig efterfølgende mobbet og chikaneret og sygemeldte sig til sidst. Derefter kontaktede 
klager afdelingen. Afdelingen tilkendegav, at afdelingen ikke kunne ændre på resultatet af 
lønforhandlingen. Afdelingen kontaktede efterfølgende tillidsrepræsentanten og bad hende give klager 
med en redegørelse. Klagerådet konkluderede, at klager ikke havde lidt et økonomisk tab som følge af 
afdelingens sagsbehandling. 
 

RÅDGIVNING 

 
12-6929 
Klage over, at afdelingens sagsbehandling førte til, at Lønmodtagernes Garantifond(LG) ikke betalte 
anmeldte krav 
Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden 
Medhold  
 
Klagen handlede om, hvorvidt afdelingen skulle erstatte lønkrav opgjort som funktionærkrav eller som ikke-
funktionærkrav. Afdelingen havde erkendt, at der var sket en fejl i kraft af det for sent anmeldte krav til LG 
og var villig til at betale erstatning. Uenigheden i sagen drejede sig om, hvilke beløb klager var berettiget til 
at få erstattet. 
 
Klagerådet fandt, at det afgørende var, om klager rent faktisk havde udført funktionærarbejde, og ikke 
hvilken stillingsbetegnelse klager havde. På baggrund af en erklæring fra klagers tidligere og nuværende 
direktør om, at klager havde udført funktionærarbejde samt på baggrund af klagers oplysning om, at hans 
arbejdsopgaver for 70 til 75 % ‘s vedkommende havde udgjort funktionærarbejde, fandt Klagerådet det for 
godtgjort, at klager havde udført funktionærarbejde. Klagerådet fandt derfor, at afdelingen skulle erstatte 
minimalerstatning, godtgørelse efter funktionærlovens § 2a samt et skønsmæssigt fastsat beløb på 10.000 
kr. til advokatomkostninger på grund af sagens kompleksitet. 
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Klagerådet gav ikke klager medhold i, at afdelingen skulle erstatte feriegodtgørelse for årene 2009 og 2010, 
da LG ville have pålagt klager at afholde ferie i opsigelsesperioden, og da klager ikke i det konkrete tilfælde 
fandtes at være berettiget til den for funktionærer gældende ferietabserstatning.  
 
Afdelingen ankede Klagerådets henstilling til Mæglingsmanden. Mæglingsmanden var enig med Klagerådet 
og tilføjede, at den fejl, som afdelingen havde begået ved ikke at få fremsendt anmeldelsen til LG i tide, 
gjorde det desværre umuligt at afgøre, hvad en betids fremsendelse ville have betydet, og den usikkerhed 
måtte afdelingen bære byrden ved. 
 

12-42215 
Klage over rådgivning vedrørende fratrædelsesaftale 
Sag behandlet af Mæglingsmanden 
Medhold 
 
Klagerne havde været ansat hos arbejdsgiveren i knap 25 år, da de en dag blev uenige med arbejdsgiveren 
om udlevering af personoplysninger. De blev efterfølgende indkaldt til møde, hvor en sagsbehandler fra 
afdelingen deltog, og hvor arbejdsgiveren opsagde dem med henvisning til samarbejdsvanskeligheder. Efter 
mødet forhandlede sagsbehandleren et forslag til en fratrædelsesaftale med arbejdsgiveren, som blev 
præsenteret for klagerne. Sagsbehandleren orienterede i den forbindelse klagerne om, at de kunne risikere 
en bortvisning, hvis ikke de accepterede aftalen. Klagerne underskrev herefter fratrædelsesaftalen. 
 
Mæglingsmanden fandt, at der ikke på det foreliggende grundlag var dokumenteret nogle forhold, der 
kunne berettige til en bortvisning, og at afdelingen derfor heller ikke havde rådgivet klagerne tilstrækkeligt 
ved blot at fortælle om risikoen for bortvisning og derefter overlade det til klagerne at vurdere, om de ville 
indgå en fratrædelsesaftale. 
 
Mæglingsmanden tilkendegav, at afdelingens rådgivning var kritisabel, og da det måtte lægges til grund, at 
klagerne ville have fået medhold i en sag om usaglig afskedigelse, gav Mæglingsmanden dem medhold i, at 
de skulle have en tilsvarende erstatning fra afdelingen. 
 
Herudover fastslog Mæglingsmanden, at afdelingen kunne og burde have taget højde for, at den ene klager 
kunne have opnået fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a, og ved ikke at rådgive om dette 
også skulle erstatte et beløb svarende til denne godtgørelse. 
 

13-750 
Klage vedrørende utilstrækkelig rådgivning om fratrædelsesgodtgørelse 
Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden 
Medhold 
 
Medlemmet havde forlænget sin ansættelsesaftale til efter pensionsalderen og havde derved mistet retten 
til at få fratrædelsesgodtgørelse, da hun fratrådte. Medlemmet gjorde gældende, at hun af 
sagsbehandleren var blevet oplyst, at det ikke ville få betydning for hendes ret til fratrædelsesgodtgørelse, 
hvis hun accepterede en forlængelse af sin ansættelse på arbejdspladsen til efter pensionsalderen.  
Sagsbehandleren bestred at have oplyst dette og gjorde gældende, at hun i det hele taget ikke vidste, at 
medlemmet havde forlænget sin ansættelse, og at hun først var blevet orienteret om dette efter at 
medlemmet var fratrådt.  
 
Mæglingsmanden vurderede, at sagsbehandleren havde været bekendt med medlemmets intentioner om 
at oppebære fratrædelsesgodtgørelse, og ved ikke at rådgive om, at den forlængede ansættelse ville 
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indebære, at medlemmet mistede fratrædelsesgodtgørelsen, var afdelingen erstatningsansvarlig og skulle 
erstatte medlemmet et beløb svarende til den mistede godtgørelse. 
 
13-4689 
Klage over afdelingens rådgivning om ferieafholdelse ved opsigelse mens klager var på ferie 
Sag behandlet i Klagerådet 
Medhold 
 
Klager kontaktede afdelingen den 11. juli 2012, fordi klager var blevet afskediget. Klager havde netop 
påbegyndt sin ferie og blev således opsagt under ferie. Klager ønskede at vide, hvordan han skulle forholde 
sig i forhold til den påbegyndte ferie. Afdelingen oplyste, at klager bare skulle fortsætte sin ferie og så 
melde sig ledig, når ferien var afholdt. 
 
Arbejdsgiver gik herefter konkurs, og LG betragtede ferien som afholdt i opsigelsesperioden, selvom klager 
kun havde 5 ugers opsigelsesperiode.  
 
Klagerådet har lagt til grund, at klager havde 5 ugers opsigelsesvarsel. Klagerådet henviste til, at efter 
ferielovens § 16, stk. 1, kan en lønmodtager, der er opsagt, ikke holde hovedferien i opsigelsesperioden, 
hvis opsigelsesvarslet er på 3 måneder eller derunder. Dette gælder uanset, hvad der tidligere måtte være 
fastsat om afholdelse af ferie. Det gælder dog ikke, hvis opsigelsesvarslet er forlænget med antallet af 
feriedage. 
 
Klagerådet konstaterede, at klager ikke forud for sin ferie af arbejdsgiveren var blevet spurgt om, hvorvidt 
klager ønskede at afbryde sin planlagte ferie. Det følger af § 16, stk. 1, at hovedferien ikke kan ligge i en 
opsigelsesperiode på under 3 måneder, medmindre opsigelsesvarslet forlænges med antallet af feriedage. 
Klagerådet fandt derfor, at afdelingen burde have rejst et krav over for arbejdsgiveren om, at klagers 
opsigelsesvarsel skulle forlænges med 3 uger svarende til antallet af klagers feriedage. 
 
Klagerådet fandt, at afdelingen havde handlet ansvarspådragende på en måde, der giver klager ret til en 
erstatning på løn for 3 ugers opsigelsesvarsel.  
 
13-14261 
Klage over, at afdelingen gav fejlinformation om ferierettigheder i forbindelse indgåelse af et forlig 

Sag behandlet i Klagerådet 
Ikke medhold 
 
I forbindelse med en forhandling i en afskedigelsessag blev der afholdt mæglingsmøde, hvor klager, 
Gruppen og afdelingen deltog. Klager gjorde gældende, at repræsentanten fra afdelingen på mødet over 
for klager oplyste, at forliget betød, at klager ikke mistede sin ferie eller tilgodehavende ferie. Klager 
anførte, at afdelingsrepræsentanten sagde det samme til klager i lufthavnen. 
 
Efterfølgende modtog klager imidlertid et brev fra arbejdsgiveren, hvoraf det fremgik, at klagers 
tilgodehavende frihed samt restferie fra ferieåret 1. maj 2012 til 30. april 2013 samt hovedferie og restferie 
for ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 var at betragte som afviklet i fritstillingsperioden. 
 
Afdelingen anførte, at afdelingen på intet tidspunkt, hverken på selve mæglingsmødet eller i lufthaven, 
havde udtalt, at klager ikke skulle afvikle ”gammel ferie/ny ferie. 
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Klagerådet udtalte, at det følger af ferielovens 16, stk. 2, at hvis lønmodtageren er fritstillet, anses ferie for 
holdt, uanset om ferien er fastsat, hvis de i § 15, stk. 2, nævnte perioder, og ferien kan rummes inden for 
fritstillingsperioden. Udgangspunktet efter ferieloven er således, at tilgodehavende ferie pr. automatik 
anses for afholdt i en fritstillingsperiode, selvom arbejdsgiveren ikke udtrykkeligt har bestemt dette. 
 
Der gælder dog en undtagelse til denne bestemmelse, og det er, hvis man har fået nyt arbejde i 
fritstillingsperioden, og dette arbejde påbegyndes, inden ferien kan anses for afviklet inden for de varsler, 
der følger af ferielovens § 15, stk. 2. I det tilfælde anses ferie ikke for afholdt og den tidligere arbejdsgiver 
skal afregne feriegodtgørelse for den (del af) ferie(n), der ikke er afholdt.  
 
Klagerådet forstod klagen således, at forudsætningen for, at klager accepterede forliget var, at afdelingen 
havde oplyst klager om, at tilgodehavende ferie ikke ansås for afviklet i fritstillingsperioden.  
 
Klagerådet fandt, at det er god sagsbehandlingsskik, at sagsbehandleren i forbindelse med indgåelse af 
forlig om fritstilling samtidig oplyste om forligets konsekvenser i forhold til ferieafholdelse. Klagerådet fandt 
imidlertid ikke, at afdelingen havde en retlig forpligtelse hertil. 
 
Klagerådet udtalte, at det almindelige udgangspunkt i dansk ret er, at den der har et krav mod en anden, 
skal bevise kravets berettigelse. Da klager og afdelingen havde hver deres version af hændelsesforløbet, og 
da der ikke kunne føres vidner for Klagerådet, og da klager ikke havde fremlagt noget, der understøttede 
klagers forklaring, kunne Klagerådet ikke give klager medhold i klagen.  
 
13-14499 
Klage over, at afdelingen ikke havde ledigmeldt klager med den konsekvens, at klager mistede 2 ugers 
dagpenge 
Sag behandlet i Klagerådet 
Ikke medhold 
 
I forbindelse med at klager var blevet bortvist, kontaktede klager afdelingen. Klager anførte, at den faglige 
medarbejder, som klager talte med oplyste, at klager ville blive kontaktet, når den faglige medarbejder 
havde talt med tillidsrepræsentanten. Klager var efter mødet af den opfattelse, at han var ledigmeldt.  
 
14 dage efter mødet konstaterede klager, at han ikke var blevet meldt ledig. Klager mistede således 2 ugers 
dagpenge, som klager fandt, at afdelingen skulle erstatte, idet afdelingen ikke ved første samtale oplyste 
klager om, at han skulle melde sig ledig.  
 
Afdelingen anførte, at klager havde fået besked om at rette henvendelse til A-kassen med henblik på at 
melde sig ledig, idet den faglige medarbejder var bekymret for, om klager kom i karantæne. 
 
Klagerådet anførte, at det følger af dansk ret, at den som har et krav mod en anden, skal bevise kravets 
berettigelse. I klagers tilfælde havde klager et krav mod afdelingen på erstatning, hvorfor klager skulle 
bevise berettigelsen af klagers krav. 
 
Klagerådet konstaterede, at afdelingen og klager havde to forskellige versioner af forløbet. Da der ikke 
kunne føres vidner for Klagerådet, og da klager ikke havde anført andet til støtte for klagers version, gav 
Klagerådet ikke klager medhold i klagen. 
 
13-18291 
Klage over afdelingens manglende rådgivning om ferierettigheder i forbindelse indgåelse af et forlig 
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Sag behandlet i Klagerådet 
Ikke medhold 
 
Klagen vedrørte, at afdelingen ikke havde rådgivet klager om konsekvenserne i forhold til klagers 
ferierettigheder, i forbindelse med at afdelingen rådgav klager om klagers varslede arbejdstidsnedsættelse 
hos arbejdsgiveren. 
 
Klager var i 2012 fuldtidsbeskæftiget i kommunes rengøringsenhed med 17 timer på Rådhuset og 20 timer 
på Biblioteket. Den 1. maj 2013 blev klagers arbejdstid nedsat til 20 timer om ugen, idet Rådhuset lukkede, 
og der var herefter kun Biblioteket tilbage.  
 
Afdelingen var med til et møde med kommunen angående ændring af klagers arbejdstid til 20 timer. Klager, 
som accepterede arbejdstidsnedsættelsen, mente, at afdelingen på mødet burde have oplyst klager om 
konsekvenserne i forhold til klagers ferieafholdelse. Klager konstaterede i det efterfølgende ferieår, at hun 
kun fik ferie med løn i henhold til klagers beskæftigelsesgrad på 20 timer pr. uge. Klager fandt ikke, at dette 
kunne være korrekt og mente, at hun under alle omstændigheder skulle have været orienteret herom. 
 
Klager henviste til ferielovens § 23, stk. 3, hvorefter lønnen under ferie skal reguleres forholdsvist, hvis 
arbejdstiden på ferietidspunktet afviger mere end 20 % i forhold til arbejdstiden i optjeningsåret.  
 
Arbejdsgiver og afdeling henviste til, at klager ikke var omfattet af ferieloven, men af ”Aftale om ferie for 
personale ansat i kommuner” (Ferieaftalen). Arbejdsgiver henviste til, at man i henhold til aftalen afholder 
ferie i forhold til beskæftigelsesgraden.  
 
Klagerådet bemærkede indledningsvist, at det er korrekt, at det følger af ferielovens § 23, stk. 3, at hvis 
arbejdstiden har ændret sig med mere end 20 % fra optjeningsåret til ferietidspunktet, og dette medfører 
en regulering af lønmodtagerens løn, skal lønnen under ferie reguleres forholdsmæssigt. Bestemmelsen 
kan imidlertid efter ferielovens § 23, stk. 3, fraviges ved kollektiv overenskomst, jf. § 27, stk. 2. Dette er sket 
på det kommunale område, idet der er indgået ferieaftalen. 
 
Klagerådet henviste til, at det følger af ferieaftalens § 9, stk. 3, at ferie skal afholdes i forhold til den 
aktuelle beskæftigelsesgrad. Det fremgår af ferieaftalens § 26, stk. 2, at lønnen under ferie er den fast 
påregnelige på ferietidspunktet. På det kommunale område har man således valgt, at det altid er den 
aktuelle beskæftigelsesgrad, der er afgørende for, hvilken løn man ydes under afholdelse af ferie. Hvis man 
er gået ned i tid, er reglen en ulempe, hvis man er gået op i tid, er reglen en fordel. 
 
Klagerådet fandt, at det havde været god sagsbehandlingsskik, hvis afdelingen i forbindelse med drøftelsen 
af klagers arbejdstidsnedsættelse havde gjort opmærksom på, at dette ville have konsekvenser for 
udbetaling af løn under afholdelse af ferie. Imidlertid handlede drøftelsen mellem klager, afdeling og 
arbejdsgiver i hovedsagen om, hvorvidt klager var indstillet på at fortsætte med arbejdstid, der blev 
reduceret fra fuldtid til 20 timer. Klager accepterede at fortsætte med en arbejdstid på 20 timer, blandt 
andet fordi klager ville have tidsmæssige transportproblemer i forhold til at arbejde i en anden by.  
 
Klagerådet fandt ikke, at afdelingen havde handlet ansvarspådragende ved ikke at gøre klager opmærksom 
på konsekvensen i forhold til ferie. Klagerådet fandt, at det havde formodningen imod sig, at klager ville 
have truffet en anden beslutning, hvis klager havde været bekendt med konsekvensen i forhold til 
ferieafholdelsen. Klagerådet kunne derfor ikke give klager medhold i klagen. 
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DIVERSE 

 
12-46084 
Klage over utilstrækkelig rådgivning om fratrædelsesgodtgørelse 
Sag behandlet af Mæglingsmanden 
Medhold 
 
Medlemmet klagede over, at hun, i forbindelse med at hun blev opsagt, overgik til pension og derfor ikke 
kunne få udbetalt en større fratrædelsesgodtgørelse, hvilket afdelingen burde have vejledt om. 
 
Idet Juridisk Sekretariat havde været involveret i sagen, blev klagesagen sendt direkte til Mæglingsmanden, 
som konstaterede, at afdelingen var eller burde have været opmærksom på, at medlemmet ville miste 
adgangen til en betydelig fratrædelsesgodtgørelse ved at overgå direkte til pension, som var betydelig 
mindre. Afdelingen burde derfor have rådgivet om dette og var derfor også erstatningsansvarlig for den 
mistede fratrædelsesgodtgørelse. 
 
12-48729 
Klage over afdeling vedrørende betaling af dagpengegodtgørelse 
Sag behandlet i Klagerådet 
Ikke medhold 
 
Medlemmet var blevet trukket i arbejdsløshedsdagpengene for dage, hvor arbejdsgiveren skulle betale 
dagpengegodtgørelse. Medlemmet ønskede ikke at fremsætte kravet over for arbejdsgiveren, da han ikke 
var blevet trukket i et tidligere ansættelsesforhold og derfor ikke havde forventning om, at han skulle 
trækkes i det aktuelle ansættelsesforhold. Medlemmet mente endvidere, at det ville få konsekvenser for 
ansættelsesforholdet, hvis han fremsatte kravet over for arbejdsgiveren. Klagerådets Sekretariat henviste 
sagen til arbejdsløshedskassen, men medlemmet ønskede sagen behandlet af Klagerådet. Klagerådet fandt, 
at reglerne for dagpengegodtgørelse er vedtaget af Folketinget, at arbejdsgiveren ikke kan påberåbe sig 
ukendskab til reglerne, og at medlemmet ville have været berettiget til at få udbetalt dagpengegodt-
gørelsen af arbejdsgiveren. Da afdelingen ikke havde begået fejl, var medlemmet ikke berettiget til 
erstatning. 
 
12-57803 
Klage over afdeling vedrørende for meget betalt kontingent 
Sag behandlet i Klagerådet 
Ikke medhold 
 
Medlemmet meldte sig ind i afdelingen på et tidspunkt, hvor der var mange problemer på hans 
arbejdsplads. Afdelingen sluttede medlemmets faglige sag i august 2012, men medlemmet var ikke tilfreds 
med forløbet. Derefter krævede medlemmet tilbagebetaling af en del af kontingentet, da han mente, at 
han havde betalt for meget. Medlemmet mente, at han kun skulle have betalt 30 kr. om måneden. I stedet 
havde han betalt 360 kr. Dette kontingent skulle han have fået oplyst gennem 3F’s hotline. Medlemmet 
havde selv foretaget indmeldelsen i forbund og arbejdsløshedskasse over internettet. Medlemsskabet af 
arbejdsløshedskassen blev straks efter annulleret, da medlemmet havde sabbat fra studiet, og studiet 
skulle genoptages senere. Da medlemmet genoptog studiet i august 2012, samtidig med at den faglige sag 
blev afsluttet, blev kontingent nedsat. Klagerådet fandt, afdelingen ved indmeldelsen har pligt til at sikre, at 
medlemmet indplaceres i den korrekte kontingentkategori. Afdelingen har herefter ikke pligt til af egen 
drift løbende at kontrollere, om medlemmet vil være berettiget til et lavere kontingent. Klagerådet fandt 
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endvidere, at indplaceringen var korrekt, og at det særlige kontingent på 30 kr. om måneden ikke kunne 
finde anvendelse i den aktuelle situation. Derfor var medlemmet ikke berettiget til tilbagebetaling af 
kontingent. 
 
12-69307 
Klage over afdeling vedrørende tilbagebetalingskrav 
Sag behandlet i Klagerådet 
Medhold 
 
Medlemmet havde fået udbetalt 38.300 kr. i godtgørelse for varigt mén i forbindelse med en 
patientskadesag. Afdelingen påklagede, ifølge aftale med medlemmet, Patientforsikringens afgørelse til 
Patientskadeankenævnet uden at orientere medlemmet om, at Ankenævnet kunne træffe afgørelse til 
skade for medlemmet, og at medlemmet derfor skulle tilbagebetale godtgørelsen.  
 
Patientskadeankenævnet kom frem til, at medlemmet ikke var påført en patientskade, hvorefter 
medlemmet blev mødt med et tilbagebetalingskrav. Medlemmet gjorde gældende, at hun ikke havde 
påklaget afgørelsen, hvis hun var orienteret om, at det kunne blive resultatet. Klagerådet fandt, at det 
påhviler afdelingen som professionel rådgiver at orientere medlemmet om, at medlemmet risikerer, at 
skulle betale godtgørelsen tilbage, så det kan indgå i medlemmets vurdering af, om afgørelsen skal 
påklages. Klagerådet kunne ikke vide, om medlemmet alligevel ville have påklaget afgørelsen, men risikoen 
herfor bør under de givne omstændigheder bæres af afdelingen. Afdelingen skulle derfor erstatte 
medlemmets tab. 
 
12-71612 
Klage over manglende overholdelse af klagefrist 
Sag behandlet af Mæglingsmanden 
Ikke medhold 
 
Medlemmet var blevet opereret og havde efterfølgende fået yderligere gener. Afdelingen indbragte sagen 
for Patientforsikringen, som afviste, at der forelå en erstatningsberettiget patientskade. Det blev aftalt med 
medlemmet at klage over afgørelsen, men afdelingen overholdt ved en fejl ikke klagefristen. Under sagens 
behandling indhentede Mæglingsmanden en lægefaglig udtalelse, som bekræftede at der ikke var sket en 
patientskade. Mæglingsmanden kritiserede afdelingen for at ikke at have overholdt fristen, men da 
medlemmet ikke ville have fået medhold i en klagesag, var der heller ikke lidt et tab, og medlemmet fik 
derfor ikke medhold i sagen. 
 
12-72374 
Klage over, at afdelingen ikke ydede hjælp, i anledning af at klager havde været ude for et trafikuheld samt 
klage over afdelingens sagsbehandling i forbindelse med klagers sag om sygedagpenge 
Sag behandlet i Klagerådet 
Ikke medhold 
 
Klager havde været udsat for et trafikuheld i fritiden, som betød, at klager var sygemeldt fra sit job. 
 
Afdelingen oplyste på et møde, at klager ikke kunne få retshjælp, da det ikke var en arbejdsskade. 
Medlemmet mente ikke at være oplyst herom. Afdelingen var behjælpelig med at skrive til 
forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet meldte tilbage, at man afventede, at klagers tilstand skulle blive 
stationær. Undervejs meddelte klager, at sagen var overdraget til advokat, hvorefter afdelingen afsluttede 
denne del af sagen. 
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I forhold til sygedagpengesagen ønskede klager hjælp til at klage over en afgørelse om sygedagpengestop. 
Afdelingen var behjælpelig med dette. To måneder efter anken var afsendt, kontaktede klager afdelingen, 
der oplyste, at det ikke var usædvanligt, at Beskæftigelsesankenævnet ikke havde reageret. Fire måneder 
efter klagen var afsendt, kontaktede klager Beskæftigelsesankenævnet, der oplyste, at de ikke havde 
modtaget anken. Klager kontaktede herefter kommunen, der erkendte, at de fejlagtigt ikke havde 
videresendt klagen. Klager fandt, at det ikke kunne være rigtigt, at det er klager og ikke afdelingen, der 
skulle konstatere, at klagen ikke var kommet frem.  
 
Klagerådet fandt ikke, at klager havde godtgjort, at klager havde lidt et økonomisk tab, som var begrundet i 
afdelingens sagsbehandling.  
 
Klagerådet fandt ikke grundlag for at kritisere afdelingens afslag på hjælp til juridisk bistand i et forhold, der 
var opstået uden for et arbejdsforhold, og som vedrørte klagers private forsikringsforhold. Klagerådet 
konstaterede, at afdelingen havde været var behjælpelige i forhold til at tage kontakt til forsikrings-
selskabet, men at afdelingen dog sluttede denne del af sagen, da klager oplyste, at der nu var en advokat 
på sagen. Heller ikke denne del af sagsbehandlingen fandt Klagerådet kritisabel, idet det er helt sædvanligt, 
at afdelingerne afslutter sagsbehandlingen, når et medlem selv hyrer en advokat, idet afdelingen ikke 
længere har fuldmagt til at føre sagen. 
 
Omkring anken til Beskæftigelsesankenævnet fandt Klagerådet, at det var kommunen, der har begået en 
fejl, og ikke afdelingen. Klagerådet konstaterede, at klager og afdelingen havde forskellige opfattelser af, 
hvornår der burde have været rykket for svar i sagen. Da Klagerådet imidlertid ikke kunne konstatere, at 
afdelingens sagsbehandling har været årsag til et økonomisk tab hos klager, kunne Klagerådet ikke give 
klager medhold i klagen.  
 

13-14371 
Klage over afdeling vedrørende mistede arbejdsløshedsdagpenge 
Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden 
Ikke medhold 
 
Medlemmet havde klaget over, at han ikke havde fået udbetalt arbejdsløshedsdagpenge fra uge 51 i 2011 
til uge 46 i 2012. Medlemmet opfattede indberetning af dagpengekort over internettet som tvang, og han 
havde ikke lyst til at udstille sit manglende kendskab til internettet i afdelingen. Afdelingen burde efter 
medlemmets opfattelse have orienteret ham om, at han havde mulighed for at få dagpengekort udleveret, 
som efterfølgende skulle afleveres. Medlemmet gjorde først i januar 2013 afdelingen opmærksom på, at 
han havde problemer med indberetning af dagpengekort. Afdelingen sørgede herefter for, at han fik 
udbetalt arbejdsløshedsdagpenge fra uge 43 i 2012 og frem. Klagerådet fandt, at afdelingen ikke kunne 
bebrejdes, at medlemmet ikke havde kontaktet afdelingen tidligere for at få hjælp, og at afdelingen havde 
reageret straks, da afdelingen blev bekendt med medlemmets problemer og havde sørget for efterbetaling 
af arbejdsløshedsdagpenge i størst muligt omfang. Derfor havde medlemmet ikke krav på erstatning. 
Medlemmet påklagede afgørelsen til Mæglingsmanden. Mæglingsmanden kom frem til samme resultat. 
 

IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 

AFVISTE 

12-61843 
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Klage over afdelingen ikke hjalp med en afskedigelsessag 
Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat 
Klagen blev ikke behandlet på grund af manglende reaktion fra klager 
 
Klager var utilfreds med, at afdelingen ikke hjalp hende i en sag, hvor hun var blevet afskediget som 
dagplejemor. 
 
Afdelingen anførte, at klager ikke havde givet afdelingen besked om, at hun var begyndt at arbejde i en 
anden branche. Hvis afdelingen havde fået oplysning herom, ville afdelingen have rådet klager til at melde 
sig ind i et andet forbund, da afdelingen ikke havde kompetence inden for det pågældende område. 
Afdelingen havde dog været behjælpelig med at udfærdige et partshøringsbrev. Da klager efter flere 
rykkere ikke kom med bemærkninger til afdelingens bemærkninger, afsluttede sekretariatet sagen. 
 
12-63495 
Klage over manglende udbetaling fra LG og afdelingens manglende information om sagen 
Sag behandlet af Klagerådet 
 
Klager var utilfreds med, at afdelingen ikke fulgte op på et krav, der var anmeldt til LG, samt at afdelingen 
ikke løbende gav besked om, hvad der skete i sagen. Klager anførte, at hans kollegaer i en anden afdeling 
løbende var blevet orienteret samt havde fået udbetaling fra LG. 
 
Under sagens forberedelse udbetalte LG. Da klagen således ikke længere indeholdt et økonomisk tab, og 
idet Klagerådet kun kan behandle klager, hvor der gøres gældende, at der er lidt et økonomisk tab som 
følge af afdelingens sagsbehandling, afsluttede Klagerådet sagen. 
 
12-65271 
Klage vedrørende afvisning af at føre faglig sag 
Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat 
 
Medlemmet, der var tillidsrepræsentant, klagede over, at Transportgruppen ikke rejste en faglig sag i 
forbindelse med en hændelse, hvor medlemmet oplevede, at arbejdsgiveren forsøgte at presse ham og en 
arbejdsmiljørepræsentant ud af virksomheden. Transportgruppen havde vurderet, at der ikke var 
tilstrækkelige beviser til at føre en sag. 
 
Eftersom medlemmet var forblevet ansat i virksomheden, havde medlemmet ikke lidt et økonomisk tab 
som følge af gruppens beslutning. Da der ikke var lidt et økonomisk tab, kunne sagen ikke behandles af 
Klagerådet. 
 
12-67051 
Klage over afdelings beslutning om ikke at føre sag om usaglig afskedigelse 
 
Medlemmet var blevet afskediget fra sin arbejdsplads, og afdelingen vurderede, at der ikke var grundlag for 
at rejse en sag om usaglig afskedigelse. Medlemmet forelagde sagen for Klagerådet og tilkendegav, at han 
ønskede at anke afdelingens beslutning om ikke at føre sagen. 
 
Klagerådets Sekretariat henviste til, at Klagerådet ikke kunne pålægge afdelingen at føre sagen, og at der 
dermed ikke var mulighed for at anke beslutningen. Det blev oplyst over for medlemmet, at Klagerådet 
alene behandlede klagesager og vurderede, om afdelingens sagsbehandling havde påført medlemmet et 
økonomisk tab. 
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Klagerådets Sekretariat anmodede medlemmet om at oplyse, om han ønskede at videreføre sagen som en 
klagesag. Idet medlemmet imidlertid ikke besvarede Klagerådets breve om dette, blev sagen afsluttet.  
 
12-67917 
Klage over afdeling vedrørende langsommelig sagsbehandling 
Sag behandlet i Klarerådets Sekretariat 
Sag blev afsluttet uden forelæggelse for Klagerådet 
 
Medlemmet henvendte sig i marts 2011 til afdelingen vedrørende uoverensstemmelser med 
arbejdsgiveren om et akkordregnskab. Afdelingen anmodede arbejdsgiveren om lokal forhandling. Af flere 
årsager trak sagsbehandlingen ud. Da sagen ikke var afsluttet, men var indbragt for forbundet med henblik 
på organisationsmøde, afsluttede Klagerådets Sekretariat sagen. Hvis det senere viser sig, at medlemmet 
har lidt et økonomisk tab som følge af afdelingens sagsbehandling, kan sagen genoptages ved Klagerådets 
Sekretariat. 
 
12-69853 
Klage over, at afdelingen ikke ville yde lån, indtil der forelå betaling fra LG 
Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat  
Klagen blev afsluttet, idet der ikke længere var tale om et økonomisk tab som følge af afdelingens 
sagsbehandling 
 
Klager var utilfreds med, at hun ikke kunne opnå rentefrit lån af afdelingen, indtil LG udbetalte løn for 
hendes opsigelsesperiode. Klager anførte, at hendes kollegaer organiseret i HK havde fået bevilget et 
rentefrit lån indtil LG betalte. 
 
Afdelingen anførte, at det i bestyrelsen for afdelingen var besluttet, at der kunne ydes lån for udført 
arbejde, som der ikke er betalt løn for, og at lånet kan ydes med dagpengesatsen fratrukket skat. 
Afdelingen anførte, at det ikke fremgår af afdelingens vedtægter eller andre steder, at afdelingen skal yde 
lån til medlemmer i tilfælde af konkurs, og klager var heller ikke i det konkrete tilfælde stillet et lån i udsigt. 
Samtidig oplyste afdelingen, at der nu var sket udbetaling fra LG. 
 
Da der således skete betaling fra LG under klagesagens forberedelse, afsluttede Sekretariatet sagen, da 
betingelsen om, at klager skal have lidt et økonomisk tab ikke længere var til stede. Klager fik mulighed for 
at rette henvendelse i sagen, hvis klager fandt, at sagen skulle videreføres. Klager vendte ikke tilbage. 
 
12-72004 
Klage over, at afdelingen indgik et forlig om manglende ansættelsesbevis og betaling af arbejdstimer uden 
medlemmets accept 
Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat 
 
Klager havde rettet henvendelse til afdelingen med påstand om, at arbejdsgiveren snød med timetallet på 
lønsedlerne. Klager havde ikke fået et ansættelsesbevis. Afdelingen indgik et forlig med arbejdsgiveren på 
det beløb, som afdelingen mente, at der var dokumentation for samt godtgørelse for manglende 
ansættelsesbevis. Afdelingen oplyste medlemmet om, at det er den, der stiller et krav, som skal bevise 
kravets berettigelse. 
 
Klager var ikke tilfreds med forliget, da der ikke var betalt for al skyldig løn. 
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Klagerådets Sekretariat bad klager fremsende dokumentation for udestående løn. Da klager ikke svarede 
herpå trods rykkere, afsluttede Sekretariatet sagen. 
 
12-74899 
Klage vedrørende afslag på forbundsydelse      
Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat 
  
Medlemmet klagede over, at han havde fået afslag på forbundsydelse (karensydelse) efter afsluttet 
uddannelse i 2012. Forbundsydelsen var ophørt, i forbindelse med at lærlinge fik mulighed for gratis 
optagelse i a-kassen. Medlemmet benægtede, at han skulle have modtaget et brev fra afdelingen om 
mulighed for optagelse i a-kassen. Afdelingen fremlagde blandt andet kopi af brev, der var sendt til 
medlemmet i 2009. Klagerådets Sekretariat bad flere gange om medlemmets bemærkninger. Medlemmet 
svarede ikke, hvorfor Klagerådets Sekretariat afsluttede sagen. 
 
12-75735 
Klage over, at afdelingen og gruppen ikke vil føre sag om usaglig opsigelse 
Sagen afvist under sagsoplysningen, da medlemmet havde meldt sig ud af 3F. 
 
13-747 
Klage over afdeling vedrørende vejledning i arbejdsløshedskassen 
Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat 
Afsluttet uden forelæggelse for Klagerådet 
 
Medlemmet klagede over, at han ikke havde fået vejledning om, hvordan han skulle forholde sig i 
forbindelse med indmeldelse i arbejdsløshedskassen. Medlemmet havde fået afslag på gratis medlemskab 
af arbejdsløshedskassen, selvom han var i lære. Afslaget var begrundet med, at medlemmet havde andet 
arbejde ved siden af. Klagerådets Sekretariat oversendte sagen til behandling i arbejdsløshedskassen, da 
klagen viste sig at vedrøre arbejdsløshedskassens afgørelse. Sagen blev herefter afsluttet. 
 
13-1341 
Klage over afdeling vedrørende manglende løn mv. 
Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat 
Afsluttet uden forelæggelse for Klagerådet 
 
Medlemmet klagede over, at afdelingen i forbindelse med medlemmets afskedigelse ikke havde fremsat 
krav over for arbejdsgiveren for manglende udbetaling af overarbejde, manglende feriepenge, manglende 
løn i opsigelsesperiode og manglende arbejdsløshedsdagpenge. Under sagens behandling var afdelingen i 
kontakt med forbundet. Afdelingen overdrog herefter sagen til en ekstern advokat med henblik på at 
vurdere muligheden for at fremsætte kravene over for arbejdsgiveren. Da sagen ikke var afsluttet i 
afdelingen, var det ikke muligt at vurdere, om medlemmet havde lidt et økonomisk tab. Derfor afsluttede 
Klagerådets Sekretariat sagen. Hvis det senere viser sig, at medlemmet har lidt et økonomisk tab som følge 
af afdelingens sagsbehandling, kan sagen genoptages ved Klagerådet. 
 
13-4827 
Klage over, at afdelingen og gruppen ikke ville føre en sag om usaglig opsigelse 
Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat  
 
Klager klagede over, at hverken afdeling eller gruppe ville rejse en sag om usaglig opsigelse. Klager blev 
under sagens oplysning slettet som medlem på grund af restancer. Da Klagerådet/Mæglingsmanden kun 



34 

 

kan behandle sager fra klagere, der er medlem, og som forbliver medlem under hele klagesags-
behandlingen, afsluttede Klagerådets Sekretariat sagen. 
 
13-16559 
Klage over, at afdelingen ikke foretog sig noget i 2 spørgsmål; 1) vedrørende bidrag til en af arbejdsgiveren 
besluttet velgørenhedsforening og 2) vedrørende et af arbejdsgiveren indført system, hvor der dagligt skulle 
stemples ind, om man havde haft en god eller en dårlig dag.  
Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat 
 
Sagen blev afsluttet, da klager ikke reagerede på brev fra Klagerådets Sekretariat om fremsendelse af 
yderligere oplysninger. 
 
13-17109 
Klage vedrørende behandling af arbejdsskadesag 
 
Medlemmet klagede over afdelingens adfærd i forbindelse med en arbejdsskadesag. Klagerådets 
Sekretariat orienterede medlemmet om, at Klagerådet kun behandlede sager, hvor medlemmet havde lidt 
et økonomisk tab, og opfordrede medlemmet til at redegøre for sit tab. 
 
Idet medlemmet herefter ikke besvarede Klagerådets henvendelser, blev sagen afsluttet.  
 
13-19913 
Klage over afdeling vedrørende mistede arbejdsløshedsdagpenge mv. 
Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat 
Afsluttet uden forelæggelse for Klagerådet 
 
Medlemmet klagede over, at hun ikke havde fået en frigørelsesattest fra arbejdsgiveren, som afdelingen 
skulle have fremskaffet, og at hun var blevet trukket 4.800 kr. i lønnen, da hun havde opsagt arbejdet uden 
overenskomstmæssigt varsel. Medlemmet udmeldte sig af forbundet, inden sagen var blevet behandlet 
færdig i Klagerådets Sekretariat, hvorfor Sekretariatet afsluttede sagen. 
 
13-19931 
Klage over forbund vedrørende indgået forlig 
Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat 
Afsluttet uden forelæggelse for Klagerådet 
 
Medlemmet var blevet afskediget med begrundelsen ”performance under acceptabelt niveau”. 
Opsigelsesvarslet var på 6 måneder. I forbindelse med fratrædelsen fik medlemmet udbetalt 3 måneders 
løn i fratrædelsesgodtgørelse. Medlemmet blev fritstillet i opsigelsesperioden. Forbundet havde herefter et 
mæglingsmøde med arbejdsgiveren, hvor begrundelsen blev uddybet, og hvor det kom frem, at 
medlemmet havde fået flere skriftlige advarsler. Der blev indgået et forlig på mødet, hvor medlemmet fik 
udbetalt 25.000 kr. På mødet accepterede medlemmet forliget. Medlemmet var utilfreds med forløbet af 
mæglingsmødet, ligesom han var utilfreds med, at der ikke blev rejst en sag om mobning. Medlemmet 
udmeldte sig af forbundet, inden sagen var blevet behandlet færdig i Klagerådets Sekretariat, hvorfor 
Sekretariatet afsluttede sagen. 
 
13-20116 
Klage over rådgivning vedrørende feriepenge 
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Medlemmet klagede over utilstrækkelig rådgivning vedrørende feriepenge. Efter at afdelingen havde 
fremkommet med sine bemærkninger til sagen, undlod medlemmet at vende tilbage. Idet sagen ikke kunne 
behandles på det foreliggende grundlag, og idet medlemmet ikke besvarede Klagerådets rykkerskrivelser, 
blev sagen afvist. 
 
13-20988 
Klage vedrørende rådgivning/løs konversation med medarbejder 
 
Medlemmet gjorde gældende at være blevet fejlrådgivet af en medarbejder i afdelingen. Afdelingen 
anførte for sit vedkommende, at medarbejderen ikke havde givet rådgivning, men alene svaret 
konverserende og uden at berøre det relevante emne. Da det henset til medlemmets aktuelle 
erhvervsmæssige situation ikke var muligt at realitetsbehandle og –vurdere en eventuel erstatning, 
henlagde Klagerådet midlertidigt sagen, indtil medlemmets arbejdssituation var afklaret. 
 
13-21822 
Klage over, at afdelingen ikke rejste krav om overtidsbetaling og fejl i lønsedler over for arbejdsgiveren 
Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat  
 
Klager klagede over, at afdelingen efter at have fået dokumentation for klagers manglende 
overtidsbetaling, fejl i lønsedler m.v., intet gjorde ved sagen. 
 
Afdelingen oplyste, at der var blevet arbejdet med sagen, men at der havde været problemer med at 
beramme et mæglingsmøde. Imidlertid meddelte afdelingen under Sekretariatets oplysning af sagen, at der 
nu var berammet et møde med arbejdsgiveren, og at medlemmet havde fået besked herom. 
 
Klagerådet kan ikke behandle sager, der er igangværende. Klagerådet kan først behandle sagen, hvis 
afdelingen beslutter ikke at gøre noget i sagen, eller hvis afdelingen træffer en afgørelse, som klager mener 
er forkert.  
 
Klagerådets Sekretariat lagde til grund, at afdelingen nu behandlede klagers sag, hvorfor Sekretariatet 
afsluttede klagesagen. 
 
13-22580 
Klage over, at afdelingen ikke ville rejse en sag over for en arbejdsgiver om, at klager var blevet pålagt 
urimeligt meget arbejde 
Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat 
 
Afdelingen oplyste, at sagen var opstået forud for, at klager indmeldte sig i afdelingen, og at afdelingen 
havde truffet en principbeslutning om ikke at føre sager opstået forud for indmeldelse. 
 
Sagen blev afsluttet, da klager ikke reagerede på et brev og to rykkere fra Klagerådets Sekretariat. 
 
13-35322 
Klage vedrørende kontingent efter udmeldelse 
 
Medlemmet havde afgivet en uklar tilkendegivelse af, om pågældende ønskede at blive udmeldt af 
forbundet og klagede over at være blevet opkrævet kontingent derefter. Da medlemmet efterfølgende 
udlod at betale kontingent, måtte han anses for udmeldt efter ønske, og Klagerådet kunne derfor i medfør 
af sin forretningsorden ikke behandle klagesagen. 
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13-37905 
Klage over, at afdelingen ikke foretog sig noget i en sag om mobning og efterfølgende afskedigelse 
Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat 
 
Afdelingen oplyste, at sagerne var oversendt til behandling i gruppen. 
 
Klagerådets Sekretariat afsluttede sagen, med henvisning til at Klagerådet/Mæglingsmanden ikke kan 
behandle sager, som er under behandling i det fagretlige system. 
 
13-40417 
Klage over, at afdelingen og gruppen ikke behandlede klage over arbejdsgiverens ændring af arbejdstid 
samt manglende betaling af overarbejde og tillæg 
Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat  
 
Det blev under oplysningen af sagen klart for gruppen, at klager havde yderligere klagepunkter i forhold til 
en verserende sag. Gruppen inddrog disse punkter i sagen. Der kunne ikke opnås enighed med 
arbejdsgiveren ved et mæglingsmøde. Gruppen oplyste, at sagen herefter var indbragt for Arbejdsretten, 
hvor den fortsat var under forberedelse. 
 
Da sagen således fortsat var under behandling, kunne det ikke fastslås, om klager havde lidt et økonomisk 
tab som følge af afdelingen og/eller gruppens behandling af sagen. Da Klagerådet kun kan behandle sager, 
hvor medlemmer mener at have lidt et økonomisk tab, afviste Sekretariatet klagen.  
 
13-44958 
Klage over manglende reaktion fra afdelingen samt over kontingentopkrævning 
Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat  
 
Klagerådet behandler kun klager, hvor medlemmer har lidt et økonomisk tab som følge af fejl i afdelingens 
sagsbehandling. 
 
Klagerådets Sekretariat afviste sagen, da klager ikke havde anført at have lidt et økonomisk tab.  
 
13-45023 
Klage over, at LG har givet afslag på at udbetale løn m.v.   
Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat 
 
Klager henvendte sig i afdelingen 1. oktober 2012 på grund af manglende udbetaling af løn. Afdelingen 
rejste straks kravet over for arbejdsgiveren, fulgte op med stævning, fogedret og konkursbegæring. LG 
afviste kravet, da det lå forud for 6-månedersfristen. Klager fandt, at afvisningen måtte tilskrives 
afdelingens sagsbehandling.  Afdelingen udarbejdede i samråd med afdelingens advokat en tidslinje til LG, 
der dokumenterede, at sagen var forfulgt uden ugrundet ophold. 
 
Sagen var fortsat til behandling i LG på tidspunktet for indgivelse af klagen. Da sagen således fortsat var 
under behandling, kunne det ikke fastslås, om klager havde lidt et økonomisk tab som følge af afdelingens 
behandling af sagen. Da Klagerådet kun kan behandle sager, hvor medlemmer mener at have lidt et 
økonomisk tab, afviste Sekretariatet klagen.  
 
13-47154 
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Klage over, at afdelingen ikke rejste en sag over for arbejdsgiveren bl.a. om manglende overholdelse af 
lokalaftale 
Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat  
 
Sagen blev afvist på baggrund af afdelingens oplysning om, at afdelingen troede, at tillidsrepræsentanten 
havde taget hånd om problemerne. Afdelingen medsendte et brev til klager, hvor afdelingen anmodede om 
diverse dokumentation. Da sagen således var under behandling, kunne det ikke konstateres, om klager 
havde lidt et økonomisk tab, hvorfor sagen blev afvist. 
 
13-48950 
Klage over, at afdelingen intet foretog sig i sag om manglende løn fra klagers tidligere arbejdsgiver 
Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat  
 
Klager klagede over, at afdelingen efter 3 måneder ikke havde rejst en sag mod klagers tidligere 
arbejdsgiver om manglende løn. 
 
Under oplysning af klagesagen oplyste afdelingen, at der nu var udarbejdet en beregning af kravet, og at 
sagen tillige var rejst over for arbejdsgiveren. 
 
Klagerådets Sekretariat afviste herefter sagen, med henvisning til at Klagerådet kun kan behandle sager, 
hvor klager gør gældende at have lidt et økonomisk tab, som følge af at afdelingen eller gruppen har begået 
fejl i forbindelse med behandlingen af sagen. Da klagers sag fortsat var under behandling, kunne det ikke 
konstateres, om klager havde lidt et økonomisk tab som følge af afdelingens sagsbehandling. Klagerådet 
kunne i henhold til forretningsordenen ikke behandle sager, der er under behandling i det fagretlige eller 
civilretlige system. 
 

HENVIST 

13-44945    
Klage over A-kassens afgørelse om 3 ugers karantæne 
Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat 
 
Det blev under oplysning af sagen afklaret, at der var tale om en klage over A-kassen i afdelingens afgørelse 
om karantæne, hvorfor Sekretariatet henviste sagen til behandling i forbundets A-kasse. 
 

SAGER LØST LOKALT 

 
12-67919 
Klage over afdeling vedrørende manglende løn 
Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat 
Afsluttet uden forelæggelse for Klagerådet 
 
Medlemmet, der arbejdede i en afdeling, var blevet afskediget. I forbindelse med afskedigelsen blev der 
indgået en fratrædelsesaftale. Medlemmet klagede gennem forbundets advokatordning over, at 
fratrædelsesaftalen stillede hende dårligere end lovgivningen. Medlemmet mente blandt andet, at hun 
havde krav på yderligere 1 måneds løn og udbetaling af opsparingen på fritvalgskontoen. Afdelingen og 
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medlemmets advokat indgik forlig i sagen, hvor medlemmet fik udbetalt yderligere 56.547,70 kr. 
Klagerådets Sekretariat afsluttede herefter sagen. 
 
12-71074 
Klage vedrørende ansættelsesforhold i en afdeling 
Ikke realitetsbehandlet 
 
Medlemmet var ansat i en afdeling uden øvre arbejdstid og modtog et fast månedligt rådighedsbeløb for 
dette. Medlemmet klagede over, at der ikke var ret til frihed eller anden kompensation for ekstraordinært 
store mængder overarbejde. Medlemmet ønskede også en fortolkning af begrebet ’uden øvrige arbejdstid’.  
 
Umiddelbart inden klagerådsmødet blev det oplyst, at parterne internt var nået til enighed, hvorfor sagen 
blev afsluttet. 
 
12-71630 
Klage over, at medlemmet ikke havde fået udbetaling fra LG i modsætning til 2 andre kolleger 
Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat  
 
Sagen blev afsluttet, idet LG foretog udbetaling til medlemmet kort tid efter, at klagen var indgivet. 
  

12-75729 
Klage vedrørende utilstrækkelig rådgivning om løn 
 
Medlemmet klagede over, at han ikke var blevet tilstrækkeligt orienteret om, hvad afdelingen havde 
foretaget sig i en sag vedrørende indkrævning af et lønkrav fra arbejdsgiveren. Under klagesagen 
udfærdigede afdelingen en længere redegørelse for sagsforløbet og en beregning af de modtagne beløb, og 
medlemmet oplyste at være tilfreds med dette. 
Klagerådet afsluttede herefter sagen. 
 
12-75737 
Klage over sag om uberettiget afskedigelse 
 
Medlemmet mente at være blevet stillet en anseelig erstatning i sigte som følge af en afskedigelse. På et 
mæglingsmøde blev kravet reduceret betydeligt, og sagen blev derefter sendt i Afskedigelsesnævnet. 
Senere trak afdelingen sagen fra nævnet uden først at orientere medlemmet. 
 
Under klagesagens behandling oplyste medlemmet, at der var indgået forlig mellem parterne i klagesagen, 
hvorfor Klagerådet afsluttede sagen. 
 
13-8549 
Klage over, afdelingen havde indgået et forlig, der betød et tab for klager på 7.800 kr. 
Sagen løst lokalt 
 
Klager var utilfreds med afdelingens sagsbehandling, idet afdelingen på eget initiativ havde oplyst klager 
om, at han havde fået forkert lønsats, forkert feriepengesats og ikke havde fået ferie med løn efter 
reglerne. 
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Efterfølgende sendte afdelingen dog kun krav til virksomheden om løn under ferie. Klager reagerede herpå 
over for afdelingen. Afdelingen meldte tilbage, at der var givet korrekt lønsats. Klager opgjorde lønkravet 
sammen med bisidder og videregav beregningerne til afdelingen på et senere møde. 
 
Afdelingen ringede efterfølgende til klager og spurgte, om kravet var 19.000 kr., hvilket klager svarede 
bekræftende til. Afdelingen indgik herefter et forlig med arbejdsgiveren på 9.500 kr. Afdelingen redegjorde 
efterfølgende for forligsbeløbet herunder for de krav, som arbejdsgiveren fandt, skulle modregnes i det 
oprindelige krav. Klager gennemgik beregningen og fandt, at der manglede 7.800 kr. i hans favør. 
 
Afdelingen erkendte fejlen og betalte beløbet til klager under klagesagens forberedelse, hvorefter 
Sekretariatet afsluttede sagen. 
 
13-27591 
Klage vedrørende langsommelig behandling og ikke-fremsatte krav 
 
Klager havde henvendt sig i afdelingen med et krav på manglende overarbejdsbetaling. Afdelingen var 
meget lang tid om at behandle sagen og undlod at fremsætte krav om overarbejdsbetaling, hvilket 
medlemmet klagede over. Det blev konkluderet, at medlemmet reelt ikke havde krav på 
overarbejdsbetaling. Afdelingen beklagede dog den langsomme sagsbehandlingstid. Sagen blev herefter 
løst i mindelighed mellem afdelingen og medlemmet. 
 
13-30082 
Klage over, at afdelingen indbetalte pension af en aftalt godtgørelse efter funktionærlovens § 2 a til 
pensionskassen i stedet for at udbetale beløbet direkte til klager samt klage over, at der ikke blev udbetalt 
lønstigninger af løn i opsigelsesperioden 
Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat  
 
I en afdeling blev der indgået en fratrædelsesaftale med klager. Fratrædelsesaftalen indebar løn i en 
opsigelsesperiode, fritstilling samt betaling af fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a. 
 
Adelingen meddelte, at man ville udbetale lønstigningen. I forhold til pension af fratrædelsesgodtgørelsen 
havde afdelingen fejlagtigt troet, at klager ønskede denne indbetalt til pensionskassen. Afdelingen 
foranledigede, at pensionsbeløbet blev tilbagebetalt fra pensionskassen og udbetalt til klager. Sekretariatet 
afsluttede herefter sagen. 
 
13-34578 
Klage over at have betalt for højt kontingent under uddannelse 
Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat 
 
Klager klagede over, at han i 2 år havde betalt for meget i kontingent, idet der ikke var taget højde for, at 
han var under uddannelse. Afdelingen, der var uvidende om, at klager var under uddannelse, aftalte et 
møde med klager. 
 
Klagerådets Sekretariat afsluttede sagen, men gav klager mulighed for at vende tilbage i sagen, hvis klager 
ønskede at opretholde klagen efter mødet. Klager vendte ikke tilbage. 
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VEJLEDNING OM KLAGERÅD OG MÆGLINGSMAND  

 

Det følger af Fagligt Fælles Forbunds Forbundslove, at forbundet har en klageinstans med en dommer, som 
juridisk sagkyndig. Medlemmerne kan anmode klageinstansen om at behandle sager, hvor de mener at 
have lidt et økonomisk tab på grund af mangelfuld eller fejlagtig rådgivning fra afdeling eller forbund.  
 
Hovedbestyrelsen har vedtaget en forretningsorden for Fagligt Fælles Forbunds Klageråd og 
Mæglingsmand. Forretningsordenen er vedlagt som bilag til denne vejledning. 
 
Det fremgår af forretningsordenen, at Klagerådet behandler klager over sagsbehandlingen i en 3F-afdeling 
og/eller forbundet. Endvidere behandler Klagerådet tvister af ansættelsesretlig karakter mellem 
ansatte/tidligere ansatte og en 3F-afdeling. 
 
Klagerådet/Mæglingsmanden behandler ikke sager mellem en valgt og dennes afdeling. 
 
En klagesag starter ved, at klager rekvirerer et klageskema i afdelingen eller i forbundet. Klageskemaet er 
vedlagt som bilag til denne vejledning. 
 
Det udfyldte klageskema med supplerende oplysninger og tilhørende bilag sendes til Klagerådets 
Sekretariat: 
 
Klagerådets Sekretariat 
c/o Fagligt Fælles Forbund  
Juridisk Sekretariat 
Kampmannsgade 4 
1790 København V 
eller til e-mail: 
klageraadet@3f.dk. 
 
Sekretariatet bistår Klageråd og Mæglingsmand med sagsforberedelse – herunder indhentelse af 
supplerende oplysninger m.v. Svar fra afdelingen/gruppen sendes i kopi til klager og omvendt.  Sagen 
behandles herefter efter de retningslinjer, som følger af forretningsordenen. 
 
Hvis en gruppe eller et sekretariat i forbundet har været involveret i en sag, sendes sagen direkte til 
Mæglingsmanden, det vil sige uden en forudgående behandling i Klagerådet.  
 
Hvis sagen behandles af Klagerådet, kan Klagerådets afgørelse såvel af klager som 3F-afdeling indbringes 
for Mæglingsmanden. Dette skal ske 4 uger efter det tidspunkt, hvor Klagerådets afgørelse er meddelt 
klager og indklagede. 
 
Klagerådet behandler kun sager, hvor klager mener at have lidt et økonomisk tab og i øvrigt har en retlig 
interesse. Det er kun medlemmer af en 3F-afdeling, der har klageadgang. Man skal være medlem under 
hele klagesagsbehandlingen. Melder man sig ud under klagesagsbehandlingen, stopper behandlingen af 
sagen, og klagen afvises. Hvis man er udmeldt af 3F på grund af jobskifte, som har betydet, at man er flyttet 
over i et andet forbund, kan klagen dog behandles. 
 
Klagerådet/Mæglingsmanden behandler ikke a-kassesager, hvor klager har mulighed for at benytte det 
administrative klagesystem, sager der er behandlet af voldgift, afskedigelsesnævn, Tvistighedsnævn, 
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Arbejdsretten, de civile domstole, karteller eller andre forhandlingsfællesskaber. Klagerådet behandler 
heller ikke sager, der er igangværende i enten det fagretlige eller civilretlige system. 
 
Såvel Klagerådets som Mæglingsmandens afgørelse træffes i form af en henstilling. 
 
Klagerådets medlemmer er: 
Næstformand Johnny Skovengaard 
Hovedkasserer Ulla Sørensen 
Forretningsfører Morten Kaspersen 
Thomas Møller, 3F Århus Rymarken 
Jim Staal, 3F Industri Vestegnen 
 
Mæglingsmand er professor dr.jur. Eva Smith. 
 
Klagerådets Sekretariat kan kontaktes ved henvendelse til Lizette Frederiksen, Juridisk Sekretariat, telefon 
88 92 10 09 eller mail klageraadet@3f.dk. 
 
Vejledningen er godkendt på HB-møde den 13. september 2012. 

 

  

mailto:klageraadet@3f.dk
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FORRETNINGSORDEN FOR KLAGERÅDET OG MÆGLINGSMANDEN 

 

§ 1 
Formål 

Fagligt Fælles Forbunds Klageråd har til formål at give medlemmerne mulighed for 

 at klage over fejl i sagsbehandlingen, der har medført et økonomisk tab for medlemmet, i sager 
behandlet i en 3F-afdeling eller i Fagligt Fælles Forbund og 

 

 få behandlet sager, hvor der er tvister af ansættelsesretlig karakter, der har medført et økonomisk 
tab, i en 3F-afdeling, hvis klager er medlem af Fagligt Fælles Forbund. 

 
§ 2 
Klagerådets sammensætning 
 
Stk. 1. 
Klagerådet består af: 
3 medlemmer fra forbundsledelsen som udpeges af forbundets Daglige Ledelse, heraf ét medlem som 
formand for Klagerådet, samt to repræsentanter udpeget af Hovedbestyrelsen.  
 
Stk. 2. 
Forbundets Juridiske Sekretariat varetager sekretariatsfunktionen. 
 
Stk. 3. 
Klagerådet kan efter behov anmode om en tilforordnet til konkrete sager, hvor specialviden er påkrævet. 
 
§ 3 
Klagerådets funktion 
 
Klagerådet behandler klager over sagsbehandlingen i en 3F-afdeling og/eller forbundet samt tvister af 
ansættelsesretlig karakter mellem ansatte/tidligere ansatte og en 3F-afdeling, i sager hvor medlemmet gør 
gældende at have lidt et økonomisk tab som følge af sagsbehandlingen.  
 
§ 4 
Mæglingsmand 

 
Stk. 1. 
Mæglingsmanden behandler sager, hvor der klages over Klagerådets afgørelse. 
 
Stk. 2. 
Mæglingsmanden behandler endvidere klager over sagsbehandlingen i Fagligt Fælles Forbund og tvister af 
ansættelsesretlig karakter mellem et ansat/tidligere ansat 3F-medlem i en 3F-afdeling og 3F-afdelingen, 
som har været forelagt Klagerådet jf. § 3. 
 
§ 5 
Sekretariat 
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Sekretariatet bistår Klageråd og Mæglingsmand med sagsforberedelse – herunder indhentelse af 
supplerende oplysninger mv. 
 
§ 6 
Klagens genstand 
 
Stk. 1. 
Til Klagerådet/Mæglingsmand kan klages over sagsbehandling, som har medført et økonomisk tab jf. dog 
stk. 2, i sager behandlet af en 3F-afdeling, Fagligt Fælles Forbund og tvister af ansættelsesretlig karakter 
mellem et ansat/tidligere ansat 3F-medlem i en 3F-afdeling og 3F-afdelingen. 
 
Stk. 2. 
Kun sager, hvor klager har en konkret retlig interesse kan behandles. 
 
Kun sager, hvor klagens genstand vedrører et påstået økonomisk tab, kan behandles. 
Kun medlemmer af en 3F-afdeling har klageadgang. Det er en forudsætning, at medlemmet forbliver 
medlem af 3F under hele klagesagens behandling. Hvis medlemmet er udmeldt af 3F på grund af jobskifte, 
som har betydet, at medlemmet er flyttet over i et andet forbund, kan klagen dog behandles. 
 
Klagerådet/Mæglingsmand behandler ikke a-kassesager, hvor klager har mulighed for at benytte det 
administrative klagesystem. 
 
Klagerådet/Mæglingsmand behandler ikke sager, der er behandlet af voldgift, herunder afskedigelsesnævn 
og Tvistighedsnævn eller af Arbejdsretten eller de civile domstole. 
 
Klagerådet/Mæglingsmand behandler ikke sager, hvor sagen er behandlet af karteller eller andre 
forhandlingsfællesskaber. 
 
Klagerådet/Mæglingsmand behandler ikke sager, der er verserende i det fagretlige eller civilretlige system. 
 
§ 7 
Fremgangsmåden ved indgivelse af klage 
 
Stk. 1. 
Klagen indleveres på et klageskema, der udleveres af 3F-afdelingen/Fagligt Fælles Forbund. 
 
Stk. 2. 
I klageskemaet skal klager kortfattet redegøre for sine synspunkter. Klageskemaet sendes til Klagerådets 
Sekretariat: 
 
Fagligt Fælles Forbund 
Klagerådets Sekretariat 
c/o Juridisk Sekretariat 
Kampmannsgade 4 
1790 København V 
 
eller pr. e-mail til 
klageraadet@3f.dk 
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Stk. 3. 
Sekretariatet vurderer om klagen opfylder betingelserne i § 6. Opfylder klagen ikke betingelserne, kan 
sekretariatet afvise behandling af klagen. En afvisning skal begrundes over for klageren. 
 
Opfylder klagen betingelserne i § 6 sender sekretariatet herefter klagen til indklagede med anmodning om, 
at indklagede inden en nærmere fastsat frist kommer med eventuelle bemærkninger. Sekretariatet kan, 
hvis det findes fornødent, indhente supplerende bemærkninger hos parterne. 
 
Stk. 4. 
Parterne gøres gensidigt bekendt med hinandens indlæg. 
 
Stk. 5. 
Der gives en frist til at sende supplerende oplysninger. 
 
Stk. 6. 
Sekretariatet kan fastsatte en frist for, hvornår forberedelsen af sagen sluttes og hvorefter der ikke må 
sendes bemærkninger/supplerende oplysninger i sagen. Sekretariatet giver parterne meddelelse herom 
samt om, at eventuelle bemærkninger/supplerende oplysninger fra parterne fremsendt efter fristen ikke 
kan indgå i grundlaget for afgørelsen. 
 
Stk. 7. 
Hvis eventuelle bemærkninger eller supplerende oplysninger ikke sendes indenfor den angivne frist, gives 
parterne meddelelse herom, og sekretariatet sender sagen til Klageråd/Mæglingsmand til behandling på 
det foreliggende grundlag. 
 
§ 8 
Klageinstans 
 
Stk. 1. 
Klagen bliver herefter behandlet på førstkommende klagerådsmøde. 
 
Stk. 2. 
En klage over sagsbehandlingen i Fagligt Fælles Forbund bliver efter indhentelse af eventuelle supplerende 
oplysninger sendt direkte til mæglingsmand. 
 
§ 9 
Klagerådets sagsbehandling 
 
Stk. 1. 
Hvis Klagerådet finder klagen åbenbart grundløs, afvises klagen. 
 
Stk. 2. 
Klagerådet kan beslutte, at sagen udsættes til et senere klagerådsmøde, hvis Klagerådet finder indhentelse 
af yderligere oplysninger nødvendigt. 
 
Stk. 3. 
Klagerådet kan endvidere indkalde parterne til et møde. 
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Stk. 4. 
Finder Klagerådet under sagens behandling, at klagen efter sin karakter bør afgøres af mæglingsmanden, er 
Klagerådet berettiget til at undlade at træffe afgørelse i sagen og henvise sagen til mæglingsmanden. 
 
Stk. 5. 
Klagerådets endelige afgørelse kan af såvel klager som 3F-afdelingen begæres indbragt for 
Mæglingsmanden. Dette skal ske inden fire uger efter det tidspunkt, hvor Klagerådets afgørelse er meddelt 
klager og indklagede. 
 
§ 10 
Mæglingsmandens sagsbehandling 
 
Stk. 1. 
Mæglingsmanden kan indhente supplerende oplysninger i det omfang, han/hun finder det fornødent. 
Bestemmelsen i § 7 finder tilsvarende anvendelse. 
 
Stk. 2. 
Mæglingsmanden kan beslutte at indkalde parterne til et forligsmøde forinden afgørelsen træffes. 
 
§ 11 
Afgørelsens form 
 
Såvel Klagerådets som Mæglingsmandens afgørelse træffes i form af henstilling. 
 
Stk. 2. Når Mæglingsmanden har truffet afgørelse i sagen, kan sagen ikke genoptages, medmindre der 
foreligger særlige omstændigheder. 
 
Stk. 3. Når Mæglingsmanden har truffet afgørelse i sagen, er der ikke yderligere ankemuligheder i 3F-regi. 
 
§ 12 
Årsberetning 
 
Klagerådets Sekretariat udarbejder for hvert kalenderår en årsberetning, der for de afgjorte sager 
indeholder en kort sagsfremstilling om klagens afgørelse i anonym form. Udkast til årsberetning forelægges 
Klagerådet. 
 
Årsberetningen forelægges Daglig Ledelse og Hovedbestyrelsen til orientering. 
 
Forretningsordenen er vedtaget på HB-møde den 13. september 2012. 
 


