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Millioner til 
gravide  
SOSU-elever
FOA Social- og Sundhedsafdelingen har pr. 

brev opfordret en række kommuner til at 

følge Københavns Kommunes eksempel og 

identificere og kontakte tidligere gravide 

elever, der ikke retteligt fik forlænget deres 

uddannelsesaftale, da de gik på barsel. Sådan 

at de kan få udbetalt en godtgørelse på to 

måneders elevløn. Med omkring 150 elevsager 

forventes godtgørelserne at koste Københavns 

Kommune omkring fire en halv million kroner

af lise lotte Blicher Bendtsen

foto: MarK Knudsen/Monsun 
(arKivfoto)

Københavns Kommune be-
sluttede i marts at gennemgå 
213 elevsager, hvor tidligere 
elever fra 21. januar 2010 og 
frem ikke har fået forlænget 
deres elevaftale i forbin-
delse med barselsorlov. En 
beslutning kommunen traf 
efter at have rådført sig med 
Kommunernes Landsforening 
og efter, at FOA Social- og 
Sundhedsafdelingen adskil-
lige gange havde opfordret 
kommunen til det samme.

Københavns Kommune gør 
hermed, hvad blandt andre 
Frederiksberg Kommune alle-
rede gjorde i 2015. Og det er 
formand Mari-Ann Petersen 
fra FOA Social- og Sundheds-
afdelingen meget tilfreds 
med, også selv om hun gerne 

havde set, at kommunen 
havde fulgt fagforeningens 
opfordring langt tidligere.

150 SAGER

Siden beslutningen har Kø-
benhavns Kommune fundet 
frem til, at omkring 150 ud af 
de 213 elevsager berettiger til 
udbetaling af godtgørelse på 
to måneders elevløn. Med en 
beregning på 30.000 kroner i 
gennemsnit, vil det koste Kø-
benhavns Kommune omkring 
fire en halv million kroner i 
alt. I skrivende stund har 30 
tidligere elever fået udbetalt 
deres godtgørelser, og 87 
elever vil ifølge fagforenin-
gens oplysninger få udbetalt 
godtgørelsen i forbindelse 
med maj måneds lønkørsel. 
Den sidste gruppe vil få godt-
gørelse med lønnen i juni. 

DE ØVRIGE KOMMUNER

Efter Københavns Kommunes 

beslutning har fagforeningen 
i et brev til kommunalbesty-
relsesmedlemmerne i kom-
munerne: Brøndby, Ballerup, 
Furesø, Gentofte, Glostrup, 
Høje-Taastrup, Lyngby-Taar-
bæk, Rødovre og Vallensbæk 
opfordret kommunerne til 
at finde frem til de berørte 
elever, kontakte dem og 
udbetale godtgørelse.

Brøndby Kommune har 
efterfølgende fundet frem 
til to tidligere elever og 
udbetalt godtgørelse på to 
måneders elevløn. Vallens-
bæk Kommune har undersøgt 
sagen og har konstateret, 
at kommunen ikke har haft 
elever, der var berettiget til 
godtgørelse. Lyngby-Taarbæk 
har meddelt, at de allerede 
har identificeret de berørte 
elever. I alt 21 elever har fået 

udbetalt en godtgørelse. Og 
Gentofte Kommune har i 
forbindelse med lovliggørelse 
af praksis sikret, at tre til fem 
tidligere elever fik udbetalt 
godtgørelse. FOA Social- og 
Sundhedsafdelingen har 
endnu ikke hørt fra de øvrige 
fem kommuner. 

NB: Du kan læse om de 
gravide elever i: infoa nr. 1, 
2015, side 28-29 og i infoa nr. 
3, 2015, side 6-8. Artiklerne 
ligger på vores hjemmeside: 
www.foa.dk/sosu – under 
fanen ”Presse/Medlemsblad”.

Social- og sundhedshjælper 
Sarah Salah Reda fik udbetalt 
en godtgørelse på to måneders 
elevløn i 2015, fordi hun i 2012 
ikke fik forlænget sin uddannel-
sesaftale, da hun gik på barsel.
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