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72.000 
kroner i glemt nattillæg
Et løntjek i fagforeningen afslørede, at Pernille Struck  

i fem år ikke havde fået de nattillæg, hun havde krav på.  

Resultat: En efterbetaling på 72.000 kroner. 

Af Anne GuldAGer

foto MArk knudsen/Monsun

Solen skinner over Ting- 
bjerg den dag, Infoa besøger 
Flemming Blunch og Pernille 
Struck i rækkehuset. Her 
har de i 40 år haft deres 
liv sammen, og Pernille de 
sidste 24 år sit arbejde. Som 

Flemmings selvvalgte hjem-
mehjælper på fuld tid. 

Da Pernille og Flemming 
mødte hinanden, sad Flem-
ming i kørestol, lam i benene 
efter at have brækket halsen 
i en udspringsulykke. Men 
han arbejdede og var selvhjul-
pen. Efter en operation for 
en cyste mistede Flemming 
også førligheden i sine arme 

og blev afhængig af Pernilles 
hjælp døgnet rundt. 

”Jeg arbejdede som syge-
hjælper hver anden uge i dag-
vagt”, fortæller Pernille. ”Det 
gav Flemming valget mellem 
at komme op af sengen, in-
den jeg skulle møde klokken 
kl. 7, eller vente til efter jeg 
kom hjem kl. 15. Vores søn gik 
hjem i frikvartererne for at 
give ham mad”.

At det kunne være ander-
ledes, faldt dem ikke ind, og 
først da Pernilles arbejds-
plads ønskede at sætte 
hende op i tid, så hun skulle 
arbejde hver uge, måtte den 
lille familie kaste håndklædet 
i ringen. 

Flemming blev visiteret til 
hjælp og med Pernilles fagli-
ge baggrund som sygehjæl-
per og erfaring med at pleje 
Flemming, blev løsningen, at 
hun blev ansat som såkaldt 
”selvvalgt hjemmehjælp” af 
Københavns Kommune på 
fuld tid, 37 timer. 

FÆRRE TIMER

Sådan gik der 24 år, men i 
oktober 2016 ville kommunen 
sætte Flemmings hjælp (og 
dermed Pernilles løn) ned til 
28 timer, uagtet at Pernille 
plejede ham døgnet rundt, 
og at alternativet ville være 
døgnhjælp eller en pleje-
hjemsplads. 

Parret ankede afgørel- 
sen, men kontaktede også 
FOA Social- og Sundheds-
afdelingen for at høre, om der 
var hjælp at hente her.  
Og det var i den forbindelse, 

Sådan får du et løntjek

Som medlem af FOA Social- og Sundhedsafdelingen kan du få 
tjekket, om du får den løn, du har krav på. Kontakt din tillids-
repræsentant og få en aftale.

Ved løntjek skal du huske: 
l  Dit ansættelsesbevis 
l  Dine lønsedler for de seneste tre måneder 
l  Din arbejdstidsplan 
l  Eventuelle egne notater om ændringer i arbejdstidsplanen

Hvis du ikke får den aftalte løn, tager fagforeningen sagen op 
over for din arbejdsgiver. 
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en sagsbehandler efter at 
have gennemgået Pernilles 
lønsedler opdagede, at hun 
slet ikke fik den løn, hun 
havde krav på. Flemming var 
visiteret til hjælp to gange 
hver nat, hvad han også fik, 
men Pernille fik ikke nattil-
læg.

72.000 kroner var Pernille 
gået glip af gennem de sidste 
fem år. Penge, som hun 
har fået nu, men kun fordi 
hun bad sin fagforening om 
hjælp.

”Hvis ikke kommunen  

var begyndt at pille ved 
timerne, ville jeg ikke have 
 reageret, og så havde jeg 
aldrig fået mit nattillæg”, 
fortæller Pernille, der udover 
de 72.000 kroner også kan 
glæde sig over, at parret har 
fået medhold i anken, så 
Pernille fortsat får løn for 37 
timer. 

”Fra oktober til nu, har jeg 
kunnet mærke, at hårene 
rejste sig på mit hoved, hver 
gang der var noget i E-boks”, 
fortæller Pernille, der nu for 
en tid kan ånde lettet op og 

ikke mindst glæde sig over, 
at der er kommet lidt ny luft 
i økonomien, og over at hun 
efterhånden har lært at bede 
om hjælp.

”I øjeblikket er fagfor-
eningen ved at kigge på mit 
opsigelsesvarsel. I et nyt an-
sættelsesbevis er det ændret 
fra et halvt år til 14 dage. Men 
fagforeningen har taget over, 
og jeg har fået at vide, at jeg 
skal lade være med at skrive 
under på noget”. 

”Jeg er glad for, at jeg var i 
faget i forvejen og derfor hele 

tiden har vidst, at det er en 
god ide at være i en fagfor-
ening. Der er jo masser af 
pårørende og ufaglærte, der 
er ansat i job som mit, som 
ikke aner, hvad de har krav 
på, og som ikke har nogen til 
at hjælpe sig med at finde ud 
af det”. 

TILLÆG. I 24 år har Pernille 
Struck været ansat som sin 
mand Flemmings selvvalgte 
hjemmehjælper på fuld tid. 
I flere år glemte kommunen 
hendes nattillæg.


