
Vejledning om 3F’s klageråd 
 
Forbundet har oprettet et klageråd, som behandler klager fra medlemmer, der mener at have 
lidt et økonomisk tab, som følge af sagsbehandlingen i afdelingerne eller forbundet. Herudover 
behandler Klagerådet ansættelsesretlige tvister mellem medlemmer, der er ansat i afdelin-
gerne eller forbundet, og afdelingens eller forbundets ledelse. Medlemmer, der er ansat i en 
fælles a-kasse, ligestilles med medlemmer, der er ansat i en 3F-afdeling, hvorfor Klagerådet 
og Mæglingsmanden kan behandle tvister af ansættelsesretlig karakter mellem medlemmet og 
den fælles a-kasse. 
 
Klagerådet er oprettet med baggrund i forbundslovenes § 15, hvoraf det fremgår, at klagerå-
det har tilknyttet en udefrakommende juridisk sagkyndig. 
 
Hovedbestyrelsen har udarbejdet en forretningsorden for Klagerådet og denne vejledning. 
 
Denne vejledning supplerer forretningsordenen for Klagerådet. 
 
Formålet 
Formålet med Klagerådet er at give medlemmet en uvildig adgang til at få vurderet, om afde-
lingen eller forbundet har begået fejl under behandlingen af medlemmets sag, og om en even-
tuel fejl har medført et økonomisk tab for medlemmet. 
 
Klagerådet kan kun behandle sager, hvor medlemmet mener at have lidt et økonomisk tab. 
Medlemmet skal ikke kunne opgøre et økonomisk tab, men skal kunne sandsynliggøre, at sa-
gen har økonomisk værdi for medlemmet. 
 
Klagerådet kan ikke behandle klager over tillidsrepræsentanter og andre, der er valgt på ar-
bejdspladsen, uanset afdelingen eller forbundet må have godkendt valget, ligesom Klagerådet 
ikke kan behandle klager fra medlemmer, der er valgt til at varetage et tillidshverv i afdelingen 
eller forbundet, når sagen vedrører dette tillidshverv. 
 
Klagerådet kan ikke behandle sager, der har været behandlet ved Faglig Voldgift, Arbejdsret-
ten, de almindelige domstole, og tilsvarende organer og forhandlingsfællesskaber, medmindre 
medlemmet gør gældende, at sagens udfald skyldes, at afdelingen eller forbundet har begået 
fejl under behandlingen. 
 
Klagerådet kan endvidere ikke behandle sager, som kunne have været behandlet ved et admi-
nistrativt klagesystem, f.eks. A-kassesager. 
 
Det er som udgangspunkt en forudsætning, at sagen, som medlemmet klager over, er endeligt 
afsluttet, og et eventuelt økonomisk tab derfor kan opgøres. 
 
Klagerådets opbygning 
Klagerådet består af to instanser; Klagerådet og Mæglingsmanden. 
 
Klagen behandles i første omgang af Klagerådet. Klagerådets afgørelse kan herefter påklages 
til Mæglingsmanden. 
 
Har forbundet været involveret i sagen, som medlemmet klager over, kan klagen ikke behand-
les af Klagerådet. Klagen behandles derfor kun af Mæglingsmanden. 
 
Mæglingsmandens afgørelser kan ikke påklages videre. 
 
Indsendelse af klagen 
Klagen sendes med almindelig post til: Klagerådets Sekretariat, c/o Fagligt Fælles Forbund, Ju-
ridisk Center, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Klagen kan også sendes som elektro-
nisk post til: klageraadet@3f.dk. 
 
Medlemmet kan benytte formularen, der er bilag til denne vejledning. Fremsendes klagen på 
anden måde, skal medlemmet sikre, at Klagerådets Sekretariat under alle omstændigheder får 
de samme oplysninger. 



Sammen med klagen fremsendes de bilag, som medlemmet mener har betydning for sagen. 
Hvis Klagerådets Sekretariat ikke er i stand til at vurdere, hvad medlemmet klager over, vil se-
kretariatet bede medlemmet om yderligere oplysning, inden sekretariatet tager stilling til, om 
klagen kan behandles. 
 
Hvis Klagerådet ikke kan behandle klagen, vil Klagerådets Sekretariat afvise sagen med en 
nærmere begrundelse. Vurderer sekretariat, at klagen eventuelt kan behandles andre steder i 
forbundet, vil sekretariatet som udgangspunkt videresende sagen dertil. 
 
Sagsbehandlingen 
Hvis Klagerådets Sekretariat vurderer, at klagen kan behandles i Klagerådet eller af Mæglings-
manden, oprettes sagen i sekretariatet. 
 
Klagen sendes til udtalelse hos parterne, der har været involveret i sagen. Sagens parter får 
mulighed for at kommentere hinandens indlæg. Når sagen anses for at være tilstrækkeligt op-
lyst, forelægges sagen for Klagerådet eller Mæglingsmanden. 
 
Klagerådets Sekretariat forestår sagens forberedelse. Forberedelsen sker skriftligt. Det tilstræ-
bes, at parternes skriftlige indlæg begrænses til tre fra medlemmet, medregnet klagen, og to 
fra afdelingen og forbundet, medregnet svarskriftet. Sekretariat kan indkalde parterne til et 
møde med henblik på nærmere oplysning af sagen. Mødet er et tilbud til medlemmet, som ikke 
er forpligtet til at deltage. Afdelingen og forbundet kan ikke afvise at deltage i mødet. 
 
Såfremt medlemmet, når klagen er fremsendt til udtalelse hos afdelingen eller forbundet, 
fremkommer med yderligere klagepunkter, som ikke naturligt kan indeholdes i den oprindelige 
klage, vil disse som hovedregel blive behandlet som en ny selvstændig klage. 
 
Det påhviler sagens parter er fremlægge de relevante oplysninger. Klagerådets Sekretariat 
indhenter ikke oplysninger fra andre end parterne. Sekretariatet kan indhente sagkyndige vur-
deringer, hvor sekretariatet finder det nødvendigt. 
 
Undlader medlemmet at besvare henvendelserne fra Klagerådets Sekretariat, kan sekretariatet 
afvise sagen. Medlemmet skal forinden orienteres om dette. Er sagen afvist, som følge af med-
lemmets manglende besvarelse, kan sagen kun genoptages, hvis der foreligger særlige om-
stændigheder, som taler for dette. 
 
Undlader afdelingen eller forbundet at besvare henvendelserne fra Klagerådets Sekretariat, af-
gøres sagen på det foreliggende grundlag. Afdelingen eller forbundet skal forinden orienteres 
om dette. 
 
Afgørelsen 
Når sagen er tilstrækkeligt oplyst, forelægger Klagerådets Sekretariat sagen for Klagerådet el-
ler Mæglingsmanden. 
 
Klagerådet og Mæglingsmanden træffer afgørelser i form af henstillinger. 
 
Klagerådets afgørelse kan påklages til Mæglingsmanden. Fristen er 4 uger. Fristen regnes fra 
tidspunktet for afgørelsens fremsendelse til sagens parter. Afgørelsen eller afgørelsens følge-
brev skal indeholde nærmere vejledning om beregning af fristen. Klagerådet kan i ganske sær-
lige tilfælde se bort fra en undskyldelig overskridelse af klagefristen. 
 
Enhver, der må anses for at være part i sagen, kan påklage Klagerådets afgørelse. 
 
Når Klagerådet har truffet afgørelse, som ikke er påklaget, eller Mæglingsmanden har truffet 
afgørelse, afsluttes sagen. Afsluttede sager kan kun genoptages, hvis der foreligger særlige 
omstændigheder, som taler for dette. 
 
Klagerådets sammensætning 
Klagerådet består af 5 medlemmer. 3 medlemmer, herunder Klagerådets formand, udpeges af 
og blandt forbundets daglige ledelse. 2 medlemmer udpeges af og blandt forbundets hovedbe-
styrelse. 



 
Mæglingsmanden udpeges af forbundets hovedbestyrelse. 
 
Oversigt over Klagerådets sammensætning og Mæglingsmanden findes på forbundets hjemme-
side. 
 
Henvendelser til Klagerådet og Mæglingsmanden sker gennem Klagerådets Sekretariat, tele-
fon: 88921040 eller mail: klageraadet@3f.dk. 
 
Medlemskabet 
Klagerådet behandler kun klager fra medlemmer. 
 
Det er en forudsætning, at medlemskabet af 3F bevares under hele sagens behandling. I til-
fælde af udmeldelse, stopper sagsbehandlingen, og sagen bliver afvist. Afviste sager kan ikke 
genoptages ved en eventuel senere genindmeldelse. 
 
Hvis medlemmet får nyt arbejde og derfor overflyttes til et andet forbund, kan sagen fortsat 
behandles, såfremt sagen er indbragt for Klagerådet inden overflytningen. 
 
Vejledningen er godkendt på Hovedbestyrelsens møde den 21. – 22. oktober 2020. 



 
 

Fagligt Fælles Forbund 

 

Klage til 3F’s klageråd 
 
Medlem: 
 
Navn og adresse: 
 
 
 
 
 
 
Telefon: 
 
 
Mail: 
 
 
 

CPR-nr.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemmets afdeling: 
 
Afdelingens navn: 
 
 
 
Baggrund for klagen: 
 
Klagen bør så vidt muligt indeholde en redegørelse for, hvilket økonomiske tab medlemmet mener at have lidt, og 
hvor fejlen, som har medført det økonomiske tab, er begået i 3F. 
 
Uddybende sagsfremstilling kan vedlægges: 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlagte dokumenter: 
 
1.   
2.   
3.   
4.   
 
 
__________     _________________________ 
        Dato                             Klagers underskrift 
 
 

Klagen sendes til: 
Klagerådets Sekretariat 

c/o Fagligt Fælles Forbund, Juridisk Center, Kampmannsgade 4, 1790 København V 
klageraadet@3f.dk 
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