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FOAs Klageinstans’ beretning 
2017

I en organisation med ca. 180.000 medlemmer  
og ca. 1.300 medarbejdere fordelt over hele  landet kan 
der opstå situationer, hvor man føler sig forkert be-
handlet. Derfor har man ret til at klage over sagsbe-
handlingen, hvis man mener, FOA eller FOAs  A-kasse 
har behandlet en sag ukorrekt. 

FOAs Klageinstans behandler disse sager og udgiver 
hvert år en skriftlig beretning. 

Den uvildige klageinstans, som FOA oprettede i 1998 
med det formål at sikre det enkelte medlems rettigheder 
i forhold til forbundet, afdelingerne og arbejdsløsheds-
kassen, har haft følgende dommere: 
Tidligere præsident i Sø- og Handelsretten Frank Poulsen 
fra 1998 til og med 2001, tidligere højesteretsdommer 
Hans Kardel fra 2002 til og med 2006, tidligere højeste-
retsdommer Marie-Louise Andreasen fra 2007 til 30. juni 
2014 og tidligere præsident ved Retten i Roskilde Niels 
Waage fra 1. juli 2014.

FOA (forbundet) varetager følgende sekretæropgaver  
for klageinstansen: Modtagelse og videreforsendelse  
af sager og henvendelser til klageinstansen, generel  
information om klageinstansen samt trykning og udsen-
delse af årsberetning.

Retningslinjerne for klageinstansen er fra 1997 og er  
revideret i 2003 og 2011. De er godkendt af forbundets 
hovedbestyrelse og er gengivet bagest i denne beretning.
Klageinstansens dommer afgiver hvert år en skriftlig  
beretning. Beretningen offentliggøres 1. april. Forud for 
offentliggørelsen forelægges beretningen for FOAs  
hovedbestyrelse. 

FOAs Klageinstans har i 2017 modtaget 26 nye sager. 
Klageinstansen har afgjort 27 sager, herunder de 3  
sager, der verserede ved årsskiftet 2016-17. Der var  
således 2 sager under behandling 1. januar 2018. 4 af de 
afsluttede sager vedrørte helt eller delvist FOAs A-kasse. 
Årsberetningen indeholder en oversigt over de afgørelser, 
der er truffet.

København, februar 2018

Niels Waage 
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Afgørelser truffet i 2017

197-2014 (j. nr. 14/155672)

FOA (forbundet) og FOA Århus indklaget (afgørelse af 28. 
marts 2017)

Klage over urimelig lang sagsbehandlingstid og mang-
lende orientering om forløbet af en sag om overtidsbe-
taling for arbejde som tillids- og arbejdsmiljørepræsen-
tanter. 

Medlemmerne A og B klagede over resultatet af forhand-
lingerne mellem FOA Århus/FOA forbundet og Aarhus 
Sporveje/KL vedr. deres krav på overtidsbetaling for  
deres arbejde som tillidsrepræsentant/arbejdsmiljøre-
præsentant. Endvidere vedrørte klagen forbundets og 
afdelingens sagsbehandling, særligt sagsbehandlingsti-
den og den orientering, A og B havde modtaget fra for-
bundet under sagens forløb.

Den underliggende sag var afsluttet ved et forlig i som-
meren 2016 mellem FOA og Aarhus sporveje, hvorefter A 
og B tilsammen modtog et beløb på 50.000 kr., der blev 
fordelt med 30.000 kr. til A og 20.000 kr. til B.
 
Klageinstansen havde intet grundlag for at tilsidesætte 
FOAs skøn, hvorefter det ville være meget usikkert, om 
der kunne være opnået et tilsvarende eller bedre resultat, 
hvis man i stedet for at indgå forlig havde gennemført en 
fagretlig sag. 

Det var således ikke godtgjort, at A eller B havde lidt  
noget økonomisk tab som følge af indgåelsen af forliget, 
og der kunne derfor ikke tilkendes dem nogen erstatning, 
selv om det indgåede forlig kun i beskedent omfang  
honorerede de krav på overtidsbetaling for TR-/AMR- 
arbejde, som oprindelig var rejst.

Med hensyn til klagen over for langsom sagsbehandling 
og manglende information af A og B fandt klageinstan-
sen ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere FOA Århus 
for afdelingens rolle i sagen. 

Derimod gav klageinstansen begge klagere medhold i 
klagen for så vidt angår forbundets (FOA Overenskomst) 
sagsbehandling. Klageinstansen henviste til, at forbun-
det i sine udtalelser i klagesagen klart havde erkendt,  
at sagsbehandlingstiden til dels på grund af forbundets 
forhold havde været urimelig lang. Klageinstansen lagde 
således til grund, at forbundet stort set ikke foretog sig 
noget i sagen, fra det tidspunkt, hvor forbundet modtog 
den fra afdelingen med henblik på opfølgning af et 

4 klagesager var relateret til sagsbehandlingen i arbejdsløsheds-
kassen. En af disse vedrørte også en afdeling***)., 

FOAs  
A-kasse

I 3 af de 4 sager fik klager medhold. Klageinstansen 
foreslog en godtgørelse/erstatning i 2 af sagerne. 

1 klage blev ikke realitetsbehandlet****).

I alt 4

Afgørelser i FOAs Klageinstans i 2017

24 af de 27 afgjorte klagesager var relateret til sagsbehandlingen 
i forbundet og FOAs afdelinger. En af disse vedrørte også FOAs 
A-kasse*). Afgørelserne var fordelt således:

FOA

I 6 af de 24 sager fik klagerne helt eller delvist 
medhold. Klageinstansen foreslog en godtgørelse 
eller erstatning i 3 af disse sager. 

I 18 sager fik klageren ikke medhold.

1 klage blev ikke realitetsbehandlet**).

I alt 24

*) Sag nr. 245
**) Sag nr. 253

***) Sag nr. 245
****) Sag nr. 244
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uenighedsreferat af 13. september 2012, og indtil A  
indgav klage til klageinstansen i august 2014. 
 
Det skyldtes dog ikke alene forbundet, at en afgørelse 
trak meget længe ud. Men ingen af klagerne havde mod-
taget fyldestgørende oplysninger, om hvorledes sagen 
forløb, i lange perioder efter A’s indgivelse af klage. Det 
fandtes navnlig kritisabelt, at klageinstansen – efter at 
forbundet 15. oktober 2014 over for klageinstansen  
havde erkendt, at sagsbehandlingstiden allerede på da-
værende tidspunkt havde været urimelig lang – gang på 
gang måtte rykke forbundet for underretning, om hvad 
der passerede i sagen, og at heller ikke A eller B modtog 
tilfredsstillende informationer om sagens forløb.

Klageinstansen fandt herefter, at der tilkom såvel A som 
B en godtgørelse for den manglende medlemsservice, 
som forbundets håndtering af sagen indebar, og at godt-
gørelsen i lyset af den beskrevne kritisable behandling, 
klagerne har været udsat for, herunder ikke mindst den 
meget lange sagsbehandlingstid, burde udmåles til et 
beløb, der lå i den øvre ende af de godtgørelsesbeløb, 
som efter klageinstansens praksis tildeles som kompen-
sation for mangelfuld medlemsservice. 

Klageinstansen foreslog herefter, at forbundet betalte A 
og B hver 15.000 kr. i godtgørelse for mangelfuld med-
lemsservice. 

219-2015 (j. nr. 15/410436) 

FOA Sydfyn indklaget (afgørelse af 7. april 2017)

Klageinstansen pålagde ikke FOA Sydfyn at betale et 
medlems udgifter til advokat for at føre en retssag mod 
sin arbejdsgiver, som klageinstansen havde henvist ham 
til at anlægge, ud over de udgifter til advokat, som ret-
ten havde pålagt arbejdsgiveren at betale medlemmet.

Ved afgørelse af 18. januar 2016 (se klageinstansens  
beretning 2016, s. 5) tilkendegav klageinstansen, at FOA 
Sydfyn ikke burde have søgt en sag om Region Syddan-
marks bortvisning af medlemmet A afgjort med et forlig 
på 10.000 kr., men burde have taget initiativ til, at bort-
visningens berettigelse blev undergivet fagretlig behand-
ling. Klageinstansen fandt endvidere, at afdelingen var 
erstatningspligtig over for A i det omfang, undladelsen af 

at rejse en fagretlig sag måtte antages at have påført 
ham et tab. Klageinstansen fandt videre, at A efter al-
mindelige erstatningsretlige grundsætninger var forplig-
tet til at søge at begrænse sit tab. A blev derfor henvist til 
at anlægge sag ved de almindelige domstole mod regio-
nen med krav om erstatning for uberettiget bortvisning, 
idet klageinstansen ikke på det foreliggende grundlag 
kunne tage stilling til det erstatningskrav, som A havde 
rejst.

Derimod fandt klageinstansen, at A havde krav på en 
godtgørelse på 30.000 kr. fra afdelingen i anledning af 
den manglende medlemsservice, som afdelingens und-
ladelse af at rejse en fagretlig sag om bortvisningens  
berettigelse var udtryk for.

Klageinstansen henviste A til på ny at indbringe spørgs-
målet om afdelingens erstatningspligt for klageinstansen, 
hvis udfaldet af retssagen skulle give anledning hertil. 

Ved en byretsdom af 24. januar 2017 blev regionens 
bortvisning af A anset som uberettiget, og der tilkendtes 
A et beløb på 527.244,76 kr. med tillæg af procesrente fra 
12. maj 2016. Endvidere tilkendtes der A 62.960 kr. i 
sagsomkostninger. Heraf udgjorde 50.000 kr. udgiften til 
advokat med tillæg af moms. Retten lagde ved fastsæt-
telsen af udgiften til advokat vægt på sagens værdi og 
omfang. Dommen blev ikke anket.

Advokat B, der førte sagen for A i byretten, rettede heref-
ter henvendelse til klageinstansen og anførte, at de 
50.000 kr. plus moms, som A havde fået tilkendt til dæk-
ning af advokatudgifter, ikke fuldt ud dækkede udgifterne 
til advokatbistand, idet sagen havde været forbundet 
med et betydeligt arbejde. Under hensyntagen til dette 
arbejde, til sagens karakter, sagens værdi og sagens ud-
fald agtede advokaten derfor at beregne sig et salær på 
112.500 kr. inkl. moms. 

Under påberåbelse af, at A’s udgifter til advokatens  
bistand i sagen var en direkte følge af, at FOA Sydfyn 
uberettiget havde nægtet at videreføre sagen fagretligt, 
og til klageinstansens afgørelse af 18. januar 2016, op-
gjorde advokaten herefter A’s erstatningskrav til 112.500 
kr. minus de af retten tilkendte 50.000 kr., i alt 62.500 kr. 
inkl. moms. Dette beløb anmodede advokaten klagein-
stansen om at pålægge FOA Sydfyn at betale A som  
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erstatning for afdelingens manglende efterlevelse af sine 
forpligtelser over for A.

Klageinstansen oplyste, at når den ved sin afgørelse af 
18. januar 2016 tilkendte A en godtgørelse på 30.000 kr. 
– et langt højere beløb end der normalt tilkendes et med-
lem af FOA for mangelfuld medlemsservice – var det for 
at sætte A i stand til at betale det salær, klageinstansen 
gik ud fra, at en advokat ville forlange for at påbegynde 
den sag, klageinstansen i sin afgørelse havde henvist 
ham til at rejse mod regionen. 

Herefter, og da klageinstansen fandt, at det måtte anses 
for upåregneligt for FOA Sydfyn, at advokaten havde  
beregnet sig eller påtænkte at beregne sig et salær, der 
oversteg det beløb, som retten havde tilkendt A til dæk-
ning af advokatudgifter, fandt klageinstansen ikke grund-
lag for at tage det rejste erstatningskrav til følge. Klage-
instansen tilføjede, at advokaten kunne have kæret 
rettens bestemmelse om sagsomkostninger til landsret-
ten, hvis han havde fundet udgifterne til advokat fastsat 
for lavt. 

235-2015 (j. nr. 15/311283) 

FOAs A-kasse indklaget (afgørelse af 27. februar 2017)

Klage over a-kassens årelange fejlagtige vejledning om 
medlemmets muligheder for at få et seniorjob. 

A-kassen havde gennem flere år, senest ved brev af 1. 
marts 2016, fejlagtigt oplyst medlemmet A om, at hun 
havde mulighed for at få et seniorjob, når hendes ret til 
arbejdsmarkedsydelse udløb. Den fejlagtige vejledning 
gav A en forventning om, at hun kunne få et seniorjob, 
men retten hertil havde aldrig været til stede. A led derfor 
ikke noget tab på grund af den fejlagtige vejledning, og 
a-kassen var således ikke erstatningsansvarlig over for A.

Derimod fandt klageinstansen, at a-kassen som kom-
pensation for den betydelige ulempe for A, der havde  
været forbundet med den årelange fejlagtige vejledning, 
skulle betale A en godtgørelse på 10.000 kr. for mangel-
fuld medlemsservice. 

236-2016 (j. nr. 16/311283) 

FOA Frederikshavn indklaget (afgørelse af 20. marts 
2017) 

Klage over FOA Frederikshavns behandling af et tidligere 
medlems anmodning om bistand til løsning af proble-
mer omkring mobning og blacklistning, om bistand til  
at få udbetalt løn for et antal timers arbejde i 2013 og 
afdelingens registrering af medlemmets udmeldelse af 
fagforeningen. 

Det tidligere medlem A havde været knyttet til et vikarbu-
reau som social- og sundhedshjælper og følt sig udsat 
for mobning fra en mellemleder, som ifølge A havde fået 
andre mellemledere på nogle plejehjem til at blackliste 
hende. Hun hævdede, at hun havde anmodet om at tale 
med FOA om forløbet med bisiddere og om at få stoppet 
mobningen uden at have modtaget nogen hjælp. Hun 
klagede til klageinstansen over afdelingen, idet hun kræ-
vede erstatning for tabt arbejdsfortjeneste på grund af 
mobning mv. Hun klagede endvidere over, at hun ikke 
havde fået hjælp fra afdelingen til at få ca. 3-100 timers 
løn udbetalt fra en arbejdsplads et par år tilbage. Endelig 
klagede hun over, at afdelingens næstformand havde 
meldt hende ud af fagforeningen, fordi det var mere  
bekvemt for næstformanden end at gå dybt ind i sagen 
og imødekomme A’s relevante ønsker. 

Klageinstansen lagde efter en forelagt e-mailkorrespon-
dance mellem A og afdelingen til grund, at afdelingen i 
flere mails tilbød A, at man ville afholde møde med hende 
på et nærmere angivet tidspunkt for at drøfte hendes 
problemer med mobning og blacklistning mv. A mødte 
imidlertid ikke op på det fastsatte tidspunkt, og hun  
anmodede heller ikke om, at mødet blev afholdt på et  
andet tidspunkt. Derimod havde hun i en mail skrevet,  
at hun meldte sig ud af fagforeningen, medmindre fag-
foreningen opfyldte en række krav, som fagforeningen 
ikke så sig i stand til at imødekomme. 

På den baggrund kunne klageinstansen ikke kritisere af-
delingen for dens håndtering af A’s henvendelse omkring 
de af hende omtalte problemer med mobning og black-
listning.

Vedr. klagen over, at afdelingen ikke bistod A med at søge 
betaling for udført arbejde, lagde klageinstansen efter 
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e-mailkorrespondancen til grund, at A ikke fremskaffede 
den fornødne dokumentation for, at hun var berettiget til 
at få udbetalt mere løn, end hun allerede havde modta-
get på det pågældende tidspunkt. A kunne derfor heller 
ikke få medhold i dette klagepunkt. 

Der var heller intet grundlag for at kritisere afdelingen  
for at have registreret, at A var udmeldt af fagforeningen.

237-2017 (j. nr. 17/01485) 

FOA (forbundet) indklaget. (afgørelse af 11. maj 2017) 

Klage over forbundets lange sagsbehandlingstid i med-
lemmets lønsag og mangelfulde information af afdelin-
gen om sagens forløb samt over, at forbundet havde  
opgivet at føre sagen fagretligt. 

11. oktober 2012 sendte FOA Aalborg 4 sager om Vest-
himmerlands Kommunes aflønning af 4 medlemmer af 
FOA, herunder af klageren A til FOA (forbundet) med hen-
blik på fagretlig behandling. Afdelingen fandt dels, at A fik 
en grundløn, der var lavere end den, hun havde krav på 
efter overenskomsten, dels at kommunen efter en aftale 
indgået i 2005 med en tillidsrepræsentant uberettiget 
havde modregnet 4 lokalt aftalte løntillæg i lønnen.

A rettede i slutningen af 2016 henvendelse til afdelingen 
for at få oplyst, hvorledes sagen forløb. Afdelingen ret-
tede herefter henvendelse til forbundet, der oplyste, at 
forbundet havde opgivet at føre sagen 10. november 2015. 

A klagede til klageinstansen over forbundets behandling 
af sagen. Hun præciserede, at hun ikke klagede over af-
delingen. Klagen indeholdt bl.a. følgende punkter:

1.  Den meget lange sagsbehandlingstid (6 år) og meget 
dårlige information igennem forløbet, samt at infor-
mationen altid udelukkende var givet mundtligt. 

2.  At forbundet havde opgivet sagen. 
3.  At A ikke havde modtaget afgørelsen om, at sagen er 

opgivet, skriftligt. 

Klageinstansen henviste til, at forbundets sagsbehandler 
i mail af 5. december 2016, dvs før indgivelsen af klagen 
til klageinstansen, over for A havde beklaget den åben-
lyse fejl, der bestod i, at han ikke havde meddelt FOA  

Aalborg, at den sag, som afdelingen havde anmodet for-
bundet om at vurdere, ikke var blevet gennemført. Klage-
instansen tilføjede, at klageinstansen efter de forelig-
gende oplysninger gik ud fra, at A gentagne gange i 2016 
havde spurgt til sagen hos afdelingen, og at A på et tidli-
gere tidspunkt, end det skete, kunne være blevet under-
rettet om, at sagen var opgivet, hvis afdelingen tidligere 
havde spurgt forbundet, om hvorledes sagen forløb. 

Med disse bemærkninger gav klageinstansen A medhold i 
klagen, for så vidt angår den manglende information om 
sagens forløb.
 
Da det var afdelingen, der havde anmodet forbundet om 
at behandle A’s sag, måtte spørgsmålet, om hvorvidt for-
bundet burde have afgivet en skriftlig information, dreje 
sig om hvorvidt forbundet burde have sendt afdelingen 
en skriftlig meddelelse. Dette spørgsmål kunne klagein-
stansen ikke tage stilling til, således som sagen var fore-
lagt.

Med hensyn til spørgsmålet, om hvorvidt selve sagsbe-
handlingen var for langsom, fandt klageinstansen ikke 
tilstrækkeligt grundlag for kritik. Som det under sagen 
havde været anført af FOA (forbundet), var A’s sag en del 
af et større kompleks, og klageinstansen havde ikke 
grundlag for at fastslå, at det kunne bebrejdes FOA (for-
bundet), at sagsbehandlingen blev så langvarig, som det 
var tilfældet. 

Klageinstansen lagde efter sin gennemgang af sagen til 
grund, at kommunen ikke havde handlet overenskomst-
stridigt, og klageinstansen anså det for usandsynligt, at 
det ville være lykkedes FOA i 2012 eller senere ved en 
voldgift at få medhold i en påstand om, at den lønaftale, 
der var blev indgået i 2005 mellem kommunen og tillids-
repræsentanten, var ugyldig.

Klageinstansen kunne på den baggrund ikke kritisere FOA 
(forbundet) for at have besluttet sig for ikke at føre sa-
gen.
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238-2017 (j. nr. 17/13981) 

FOA Nordsjælland indklaget (afgørelse af 20. marts 2017)

Klage over, at en fællestillidsrepræsentant havde for-
handlet medlemmets løn i en konstitutionsperiode, uden 
at medlemmet var gjort bekendt med, at forhandlingerne 
fandt sted. 

Medlem A blev konstitueret i en stilling i perioden 8.  
december 2015 – 3. marts 2016, hvorefter hun blev  
fastansat i stillingen pr. 1. april 2016. 

En fællestillidsrepræsentant havde forhandlet konstituti-
onslønnen på A’s vegne og indgået en aftale med ar-
bejdsgiveren (en kommune), uden at A på noget tids-
punkt var blevet kontaktet. Ved aftalen fik A en lavere løn 
i konstitutionsperioden, end den løn, hun modtog som 
fastansat i stillingen. 
 
A anførte bl.a., at hun på grund af den manglende orien-
tering om fællestillidsrepræsentantens lønforhandling 
med kommunen mistede i alt ca. 14.000 kr. før skat. Det-
te beløb udgjorde differencen mellem den månedlige løn, 
hun fik som fastansat, og den månedlige løn hun havde 
modtaget i konstitutionsperioden ganget med 4 (de 4 
måneder, hun var konstitueret) med fradrag af ca. 8.800 
kr., som kommunen senere gik med til at betale i tillæg. 

Afdelingen anførte at den, efter at A havde kontaktet  
afdelingen, kontaktede kommunen og anmodede om, at 
der blev foretaget en regulering for konstitutionsperio-
den, således at A blev aflønnet med samme løn, som da 
hun blev fastansat. Kommunen fastholdt, at der lokalt 
var aftalt funktionsløn for den nævnte konstitutionspe-
riode, samt at tillægget var drøftet med og accepteret af 
A ved tiltrædelsen i konstitutionsperioden. Kommunen 
udbetalte dog efterfølgende en funktionsløn svarende til 
halvdelen af det stillede krav og senere yderligere ca. 
3.000 kr. 

Det var afdelingens vurdering, at det var usikkert, om for-
handlingsresultatet ville havde være blevet bedre, hvis 
afdelingen (og ikke fællestillidsrepræsentanten) havde 
forhandlet A’s løn. 

Afdelingen tilbød A en kompensation/godtgørelse på 
4.000 kr. for fællestillidsrepræsentantens forsømmelse, 
hvilket A havde afslået. 

Klageinstansen var enig med afdelingen i, at det var tvivl-
somt, om kommunen ville have imødekommet A’s krav 
fuldt ud, hvis det var blevet rejst på et andet tidspunkt, 
og forhandlingerne var forestået af afdelingen fra starten. 

Klageinstansen fandt herefter ikke tilstrækkeligt grund-
lag for at pålægge afdelingen at betale en erstatning til A, 
der ville stille hende, som om hun have modtaget samme 
løn i konstitutionsperioden som efter fastansættelsen. 

Derimod fandt klageinstansen, at der tilkom A en godt-
gørelse for den manglende medlemsservice, som fælles-
tillidsrepræsentantens forsømmelse havde indebåret.

Klageinstansen fandt imidlertid ikke tilstrækkeligt grund-
lag for at fastsætte godtgørelsen til et højere beløb end 
de 4.000 kr., som afdelingen allerede havde tilbudt. Kla-
geinstansen kunne derfor ikke give A medhold i klagen, 
idet klageinstansen forudsatte, at afdelingen også efter 
klageinstansens afgørelse ville vedstå sit tilbud om at 
betale A en godtgørelse på 4.000 kr. 

239-2017 (j. nr. 17/26901) 

FOA Roskilde indklaget (afgørelse af 8. maj 2017)

Klage over afdelings bistand til medlemmet i forbindelse 
med, at medlemmets arbejdsgiver havde ophævet med-
lemmets uddannelsesaftale.

Medlemmet A blev sosu-assistentelev i Region Sjælland 
midt i 2015. Hendes uddannelsesaftale blev ophævet af 
regionen 12. oktober 2016. I den anledning søgte hun 
bistand i afdelingen. 

A klagede til klageinstansen over afdelingens håndtering 
af sagen, herunder navnlig, at afdelingen ikke havde imø-
dekommet hendes ønske om at indbringe ophævelsen  
af hendes uddannelsesaftale for fagligt udvalg for den 
pædagogiske assistentuddannelse og social- og sund-
hedsuddannelsen (PASS).
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Afdelingen anførte, at den telefonisk havde kontaktet 
FOAs repræsentant for PASS for at høre repræsentan-
tens holdning til, at A’s sag blev indbragt for PASS. På 
grundlag af repræsentantens vurdering af sagen, hvoref-
ter der ikke fra regionens side var begået fejl i forbindelse 
med ophævelsen af uddannelsesaftalen, tilkendegav af-
delingen over for A, at afdelingen ikke kunne føre en sag 
mod regionen via PASS.

Klageinstansen forstod afdelingens holdning til sagen 
således, at afdelingen ikke havde ønsket at indbringe  
regionens ophævelse af A’s uddannelsesaftale for PASS 
på egne vegne, fordi afdelingen var af den opfattelse, at 
der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at søge ophævel-
sen ændret eller for at kræve erstatning eller godtgørelse 
for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen.

Efter en gennemgang af sagen fandt klageinstansen ikke 
grundlag for at kritisere denne vurdering af sagen. Klage-
instansen kunne derfor ikke kritisere afdelingen for ikke 
at have indbragt sagen for PASS med henblik på, at afde-
lingen skulle føre sagen for A.

Det fremgik imidlertid klart af oplysningerne i sagen,  
at det var A’s ønske, at berettigelsen af ophævelsen af  
uddannelsesaftalen skulle indbringes for PASS (og evt. 
senere for Tvistighedsnævnet), jf. erhvervsuddannelses-
lovens § 63. Klageinstansen anførte, at dette havde hun 
et retskrav på.

Afdelingen burde derfor efter klageinstansens opfattelse 
som led i sin medlemsservice have tilbudt A at bistå hen-
de med at indbringe sagen for PASS i hendes eget navn. 
Dermed ville afdelingen ikke have forpligtet sig til at føre 
sagen for A i PASS.
Klageinstansen henstillede derfor til afdelingen, at den 
– hvis A ønskede det – snarest muligt bistod A med at 
indbringe sagen for PASS og evt. også senere bistod hen-
de med at indbringe sagen for Tvistighedsnævnet, hvis 
det ikke skulle lykkes PASS at tilvejebringe forlig mellem 
A og regionen. 

240-2017 (j. nr. 17/31746) 

FOA SOSU indklaget (afgørelse af 20. marts 2017)

Klage over FOA SOSU’s mangelfulde vejledning af med-
lemmet med hensyn til forståelsen af en fratrædelses-
aftale. 

Der blev i februar 2016 indgået en fratrædelsesaftale for 
medlem A, der var ansat som afdelingsleder ved en insti-
tution under Københavns kommune (KK), mellem A, FOA 
og KK. 

Fratrædelsesaftalen indeholdt bl.a. følgende:
”Såfremt A raskmeldes, vil A blive fritstillet.
Såfremt A fritstilles, vil der være fuld modregningsad-
gang ved genansættelse indenfor København Kommune, 
og med modregningsadgang i henhold til reglerne om 
minimalerstatning, hvis A opnår anden stilling i fratræ-
delsesperioden.
I en evt. fritstillingsperiode vil A være forpligtet til at 
iagttage sin tabsbegrænsningspligt, og skal således  
på opfordring kunne dokumentere, at hun har været til 
rådighed for arbejdsmarkedet i fritstillingsperioden,  
f.eks. i form af ansøgninger.”

A raskmeldte sig den 24. maj 2016 og blev 28. maj 2016 
ansat i et konditori. Hun tjente i perioden 24. maj 2016 til 
30. september 2016 i alt 20.804 kr. brutto i konditoriet, 
heraf ca. 3.900 kr. i september 2016. 

Efter september 2016 modregnede KK de 20.804 kr., 
som A havde optjent i konditoriet i den løn, hun havde 
modtaget fra KK siden raskmeldingen (fritstillingen) i 
medfør af fratrædelsesaftalens bestemmelse om mod-
regningsadgang i henhold til reglerne om minimalerstat-
ning, og krævede beløbet tilbagebetalt af A. 

A klagede over den vejledning om forståelsen af fratræ-
delsesaftalens bestemmelse om modregningsadgang  
i henhold til reglerne om minimalerstatning, som hun  
har modtaget af medarbejdere i FOA SOSU og fandt det 
rimeligt, at afdelingen som følge af den fejlagtige og 
mangelfulde vejledning som minimum dækkede den 
gæld på 20.804 kr., som opstod på grund af KK’s mod-
regning.
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Klageinstansen udtalte, at når fratrædelsesaftalen hen-
viste til reglerne om minimalerstatning, måtte der være 
tænkt på funktionærlovens § 3, stk. 1, hvorefter en funk-
tionær altid har krav på en erstatning, der svarer til løn-
nen i en opsigelsesperiode på op til 3 måneder i tilfælde 
af f.eks. uberettiget bortvisning. Denne regel, der kaldes 
minimalerstatningsreglen er en undtagelse fra dansk 
rets almindelige erstatningsregler, hvorefter skadelidte 
må dokumentere sit tab og har pligt til at begrænse sit 
tab. Undtagelsen gælder imidlertid som nævnt kun for 
erstatningen for op til 3 måneders løn. For så vidt angår 
yderligere erstatning, gælder dansk rets almindelige  
erstatningsregler, herunder, at der skal være lidt et tab. 
Dette vil ikke være tilfældet i det omfang, funktionæren 
har haft indtjening ved arbejde hos en anden arbejdsgi-
ver i opsigelsesperioden. 

Fratrædelsesaftalens bestemmelse om modregningsad-
gang i henhold til reglerne om minimalerstatning, hvis A 
blev fritstillet og opnåede en stilling uden for KK i fratræ-
delsesperioden, indebar således, at den lønindtægt, som 
A havde i fritstillingsperioden (dvs. fra raskmeldingen 24. 
maj til udgangen af september 2016) i konditoriet, af KK 
kunne modregnes i den del af lønnen fra KK, der oversteg 
3 måneders løn. Da A’s fritstillingsperiode varede ca. 4 
måneder, havde KK adgang til at modregne lønindtægt 
fra anden arbejdsgiver i fritstillingsperioden i én måneds 
løn. Da A af KK modtog en månedsløn på ca. 36.500 kr. 
og i fritstillingsperioden kun havde optjent ca. 20.000 kr., 
kunne et beløb svarende til hele den løn, der var optjent i 
konditoriet i fritstillingsperioden, efter fratrædelsesafta-
len modregnes i KK’s lønudbetaling. Det var således be-
rettiget af KK at foretage denne modregning. 

Efter de foreliggende oplysninger fandt klageinstansen 
det overvejende sandsynligt, at FOA-medarbejdernes vej-
ledning af A om modregningsbestemmelsen i fratrædel-
sesaftalen ikke havde været fyldestgørende, idet den let 
kunne give det indtryk, at det kun var den løn, A tjente i 
september måned i konditoriet, der ville kunne modreg-
nes i lønnen fra KK, hvilken forståelse A efter sin forkla-
ring da også blev bibragt. 

Ved afgørelsen af, om der burde tilkendes A en økono-
misk kompensation for afdelingens mangelfulde vejled-
ning, bemærkede klageinstansen, at den mangelfulde 
vejledning ikke havde påført A noget økonomisk tab. 

Det fremgik klart af fratrædelsesaftalen, at A skulle iagt-
tage sin tabsbegrænsningspligt, dvs. at hun over for KK 
havde forpligtet sig til at tage arbejde i fritstillingsperio-
den med henblik på, at KK gennem modregning kunne 
begrænse sin lønudbetaling til hende (for så vidt den del 
af lønnen, der oversteg 3 måneders løn).

Imidlertid måtte det betragtes som en ulempe, at A på 
grund af den mangelfulde vejledning fra afdelingens side 
blev bibragt den forventning, at hendes løn fra kondito-
riet kun i ringe grad ville kunne modregnes i lønnen fra 
KK, således at hun uden at vide det kom til at oparbejde 
en gæld til KK, som skulle tilbagebetales. 

I den anledning foreslog klageinstansen, at afdelingen 
betalte A en godtgørelse, der skønsmæssigt fastsattes til 
3.000 kr. for den ulempe, som afdelingens mangelfulde 
medlemsservice havde indebåret. 

Klageinstansen bemærkede afslutningsvis, at sagens 
opståen utvivlsomt alene skyldtes formuleringen af mod-
regningsadgangen for KK i fratrædelsesaftalen, som 
forekom uhensigtsmæssig. Det var klageinstansens op-
fattelse, at fratrædelsesaftalen i stedet for at henvise til 
reglerne om minimalerstatning, – et begreb, som kun de 
færreste lønmodtagere kan antages at have kendskab til, 
og som tilsyneladende også havde voldt nogle af FOAs 
medarbejdere problemer – direkte og på fyldestgørende 
måde burde have fastslået og beskrevet betingelserne 
for, at KK kunne modregne indtægt fra anden arbejdsgi-
ver i den løn, som tilkommer lønmodtageren i en fritstil-
lingsperiode. 

Klageinstansen henstillede til afdelingen, at fremtidige 
fratrædelsesaftaler blev søgt præciseret i overensstem-
melse hermed. 
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241-2017 (j. nr. 17/43223) 

FOA Frederikssund indklaget (afgørelse af 8. april 2017) 

Klage over sagsbehandlers behandling af forskellige  
sager vedrørende medlemmet, herunder manglende  
orientering om sagernes forløb. 

1. klagepunkt:
20. november 2014 blev der afholdt møde mellem bl.a. 
afdelingens sagsbehandler B for FOA og repræsentanter 
for kommunen K, bl.a. om hvorvidt medlem A havde krav 
på transportgodtgørelse i anledning af en ændring af 
hendes arbejdsvilkår, der indebar en længere transport. 
Der opnåedes ikke enighed herom. Der blev herefter ud-
arbejdet et uenighedsreferat.

A klagede over, at B gennem 2 år havde behandlet dette 
uenighedsreferat uden at have orienteret hende om  
sagens forløb, selvom hun ofte havde rettet henvendelse 
til B herom, idet B konsekvent undlod at reagere på A’s 
henvendelser. Klagen omfattede ikke det forhold, at FOA 
til sidst opgav at forfølge kravet om transportgodtgø-
relse.

2. klagepunkt:
A blev på et tidspunkt uberettiget trukket i afspadsering. 
Problemet blev løst af B, men hun orienterede ikke A her-
om.
 
3. klagepunkt:
A og hendes kolleger havde ca. 2 år forinden klagens indgi-
velse rejst forskellige spørgsmål om forståelsen af reglerne 
omkring rådighed for dagplejere over for B. A havde inden 
for de seneste 2 år bedt om at få et skriftligt notat om ar-
bejdsvilkår og arbejdstider, som B efter A’s opfattelse burde 
have reageret på længe inden klagens indgivelse.

A fandt det rimeligt, at hun som medlem af fagforenin-
gen vidste, hvordan hun skulle arbejde, og hvor meget 
hun skulle stå til rådighed og ikke skulle vente på svar i 
årevis fra sin organisation.
 
A anførte, at hendes formål med klagen var, at B fik ’en 
næse’ for ikke at have svaret A på hendes talrige henven-
delser, ikke at have ringet tilbage alle de gange, A havde 
bedt om dette samt ikke at have genoptaget hendes sag 
om transportgodtgørelse, når A henvendte sig. 

Hun fandt det også rimeligt at få en økonomisk kompen-
sation for den arrogance og ligegyldighed, hun som med-
lem havde mødt fra B’s side. 

Vedr. 1. klagepunkt erkendte B over for klageinstansen, at 
hendes arbejde med transportgodtgørelsen ikke havde 
været tilfredsstillende, idet hun ved en forglemmelse ikke 
havde behandlet den i en længere periode og ikke havde 
fået svaret A. B erkendte således, at hendes sagsbe-
handling ikke havde været tilfredsstillende, hvilket stem-
te med, hvad A havde ønsket, at klageinstansen skulle 
konstatere. Klageinstansen kunne således give A med-
hold i klagen for så vidt angår dette klagepunkt.
 
Vedr. 2. klagepunkt lagde klageinstansen til grund, at B 
ikke forud for klagens indgivelse havde underrettet A om, 
at hun havde løst det af A nævnte problem. Klageinstan-
sen gav derfor også A medhold i klagen for så vidt angår 
dette klagepunkt.

Vedr. 3. klagepunkt fandt klageinstansen ikke tilstrække-
ligt grundlag for at kritisere B for behandlingen af det ge-
nerelle spørgsmål om rådighed, og klageinstansen kunne 
konstatere, at der nu var taget skridt til at få gennemført 
en lokalaftale med henblik på at få løst de problemer, 
som A havde rejst.

Alt i alt kunne klageinstansen konstatere, at A nu har op-
nået at få afklaret de spørgsmål, hendes klage havde 
drejet sig om, og klageinstansen havde i et vist omfang 
rejst kritik af B’s behandling af 2 sager. 

Klageinstansen fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at 
tilkende A nogen økonomisk kompensation, da klagein-
stansen ikke fandt det sandsynliggjort, at A har lidt noget 
økonomisk tab som følge af B’s sagsbehandling, og da 
klageinstansen efter et samlet skøn over de dele af kla-
gen, som havde givet anledning til kritik, ikke fandt, at A 
havde været udsat for manglende medlemsservice af en 
sådan karakter, at det kunne begrunde en økonomisk 
godtgørelse.
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242-2017 (j. nr. 17/45805) 

FOA SOSU indklaget (afgørelse af 22. marts 2017)

Klage over, at FOA SOSU afslog at rejse fagretlig sag i 
anledning af afskedigelsen af medlemmet.

I oktober 2016 blev A opsagt fra en stilling som handi-
caphjælper. Baggrunden herfor var, at arbejdsgiveren 
(der formidlede kontakt mellem handicappede borgere 
og handicaphjælpere) ikke havde kunnet garantere A, at 
de private hjem, hvor A skulle arbejde, var fuldstændigt 
røgfrie. A havde afslået forskellige tilbud fra arbejdsgive-
ren til afbødning af problemet og havde anført, at det ef-
ter rygerloven var arbejdsgiverens problem, at lovgivnin-
gen om passiv rygning (rygerloven) blev overholdt. 
Opsigelsen af A blev begrundet med, at arbejdsgiveren 
ikke havde mulighed for at imødekomme A’s ønsker om 
beskæftigelse i et totalt røgfrit miljø, idet man ikke kunne 
garantere, at der ikke havde været røget i det lokale, hvor 
den handicappede skulle betjenes, før A indfandt sig i lo-
kalet. 

A anmodede efterfølgende FOA SOSU om at rejse en sag 
mod arbejdsgiveren for uberettiget afskedigelse med 
krav om en økonomisk kompensation.

FOA SOSU afslog denne anmodning under henvisning til, 
at afdelingen ikke fandt, at afskedigelsen af A var usaglig.

Klageinstansen henviste i sin afgørelse til følgende  
bestemmelse rygelovens § 12: 

“I private hjem, hvor der modtages en offentlig service-
ydelse i form af personlig og praktisk hjælp, kan det som 
forudsætning for ydelsen pålægges beboere ikke at ryge 
i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i boligen.”

Klageinstansen henviste endvidere til følgende bemærk-
ninger til forslaget til denne lovbestemmelse: 

“Af hensyn til de ansatte, der yder en serviceydelse til en 
borger i dennes private bolig, er det i denne bestemmel-
se fastsat, at det som en forudsætning for en offentlig 
serviceydelse i form af personlig og praktisk hjælp vil 
kunne pålægges en beboer, der modtager en sådan  
serviceydelse, ikke at ryge i det tidsrum, hvor personalet 
opholder sig i boligen … 

Det forudsættes med bestemmelsen, at det stilles som 
et vilkår for den konkrete afgørelse om tildeling af per-
sonlig og praktisk hjælp, at beboeren ikke må ryge i det 
tidsrum, hvor personalet opholder sig dér. Hvis der ikke 
ved afgørelsen om tildeling af personlig og praktisk 
hjælp er fastsat et vilkår om rygeforbud, mens hjælpen 
modtages, vil der ikke som en forudsætning for ydelsens 
levering kunne stilles krav om, at beboeren ikke må ryge. 
Dette gælder uanset, om den offentlige serviceydelse 
udføres af offentligt eller privat ansatte. 
Bestemmelsen omfatter bl.a. offentlige serviceydelser i 
form af rengøring, pleje, behandling m.v. i eget hjem, i 
det omfang der er tale om serviceydelser, som leveres 
på forud fastsatte tidspunkter. 
Bestemmelsen finder ikke anvendelse i det omfang, der 
er tale om behov for akut hjælp”.

Klageinstansen bemærkede videre, at det fremgik af de 
foreliggende oplysninger, at arbejdsgiveren tidligere  
havde tilkendegivet, at der kunne tilbydes A personligt 
rygeværn, eksempelvis maske eller andet, hvis der var 
behov herfor eller ønsker herom.

Endvidere havde arbejdsgiveren tilbudt A en ordning, 
hvorefter han ville kunne arbejde hos borgere, over for 
hvem arbejdsgiveren ville stille som vilkår for tildelingen 
af personlig og praktisk hjælp, at beboeren ikke måtte 
ryge i sit hjem det tidsrum, hvor A opholdt sig i hjemmet. 

Arbejdsgiveren havde således efter klageinstansens  
opfattelse givet A tilsagn om, at man ville fastsætte de 
vilkår for de borgere, som skulle modtage hjælp af A, som 
kunne fastsættes i medfør af rygerlovens § 12. 

Efter klageinstansens opfattelse fulgte det hverken af 
rygerloven eller af A’s ansættelseskontrakt, at han kunne 
stille yderligere krav til sikring mod at blive udsat for pas-
siv rygning. 

Klageinstansen var således enig med FOA SOSU i, at af-
skedigelsen af A ikke var usaglig, idet den skyldtes, at A 
stillede sådanne yderligere krav.

Klageinstansen kunne derfor ikke give A medhold i klagen 
over, at afdelingen ikke imødekom hans anmodning om 
at rejse en sag mod arbejdsgiveren for uberettiget afske-
digelse. 
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243-2017 (j. nr. 16/47905) 

FOA Silkeborg-Skanderborg indklaget (afgørelse af 27. 
marts 2017)

Klage over FOA Silkeborg-Skanderborgs håndtering af 
medlemmets afskedigelsessag. 

Medlem A blev sygemeldt med stress fra et plejecenter 
17. juni 2016, hvilket hun orienterede afdelingen om. Hun 
anførte, at hun 19. juli 2016 blev kaldt til første samtale 
på plejecenteret med sin leder. Hun kunne ikke selv vare-
tage henvendelser i sin sygeperiode, da hun var meget 
langt nede med stress. Hun anførte, at hendes mor  
ringede på hendes vegne til afdelingen og spurgte, om 
afdelingen ville deltage i mødet. Afdelingen svarede, at 
det var bedst, at det var tillidsmanden, der deltog. Der var 
nye møder 2. august og 24. august 2016, hvor lederen 
sagde, at hun påtænkte en fyring, da A langt fra var klar 
til at arbejde. 27. august 2016 modtog A sin opsigelse. 
Hendes mor kontaktede igen afdelingen, idet hun gerne 
ville have hjælp, da hun ikke syntes, at det var rimeligt 
med en fyring efter 2 måneders sygdom. Det var hendes 
ønske, at afdelingen ville møde op og gøre indsigelse. 
Men svaret var, at det ikke var unormalt at blive fyret  
efter nogle måneder.

Efter afdelingens oplysninger lagde klageinstansen til 
grund, at afdelingen ikke havde registreret henvendelser 
fra A omkring hendes afskedigelsessag, og at afdelingen 
først blev bekendt med sagen, da afdelingen 1. septem-
ber 2016 modtog underretning om afskedigelsen gen-
nem en kopi af opsigelsesskrivelsen, som afdelingen 
modtog fra forbundet. Klageinstansen lagde videre til 
grund, at afdelingen herefter sendte et brev til A, hvor 
hun fik tilbudt hjælp, hvis hun ønskede det, men at A ikke 
reagerede på dette tilbud.

Klageinstansen kunne ikke afvise, at A og/eller hendes 
mor havde rettet telefonisk henvendelse til afdelingen 
vedrørende sagen, således som A har anført, men klage-
instansen måtte konstatere, at disse henvendelser i givet 
fald ikke blev forstået således af den eller de medarbej-
dere, som A eller hendes mor havde talt med, at afdelin-
gen var blevet anmodet om at gå aktivt ind i sagen.

I øvrigt lagde klageinstansen efter de foreliggende oplys-
ninger til grund, at der deltog en tillidsrepræsentant fra 

FOA i samtalen 19. juli og en arbejdsmiljørepræsentant 
fra FOA i samtalerne 2. og 24. august 2016, og at dette 
formentlig også ville have været tilfældet, hvis afdelingen 
havde været bekendt med sagen. Klageinstansen be-
mærkede også, at arbejdsmiljørepræsentanten efter af-
delingens oplysninger modtog en tilkendegivelse fra A 
om, at hun ikke kunne se sig selv tilbage på plejecenteret, 
og at kommunens fastholdelseskonsulent havde givet 
udtryk for, at kommunen havde større mulighed for at 
hjælpe A, hvis hun blev opsagt af Silkeborg Kommune.

På den baggrund forekom det klageinstansen sandsyn-
ligt, at afdelingen, også selv om den havde kendt til mø-
det 24. august 2016, ville have opfattet A’s manglende 
reaktion på tilbuddet om hjælp som udtryk for, at hun 
ikke havde indvendinger imod afskedigelsen. 

Klageinstansen kunne på denne baggrund ikke kritisere 
afdelingen for dens håndtering af A’s afskedigelsessag. 

244-2017 (j. nr. 17/58358) 

FOAs A-kasse indklaget (afgørelse af 21. juni 2017)

Klageinstansen afviste en klage fra medlem af FOAs A-
kasse A over en afgørelse truffet af a-kassen, hvorefter 
et efterlønsbevis var udstedt med virkning fra 17. august 
2015 og ikke fra den dag i 2013, da A fyldte 60 år og  
således opnåede efterlønsalderen, idet klageinstansen 
efter retningslinjerne for klageinstansen ikke havde 
kompetence til at behandle klagen. 

11. juli 2013 vejledte FOAs A-kasse medlem A om reg-
lerne for efterløn og efterlønsbevis, herunder, at hun 
skulle udfylde og indsende en ’Erklæring om arbejde og 
rådighed’ på sin 60 års fødselsdag eller senest 3 måne-
der derefter for at få de rettigheder, der var knyttet til  
opnåelsen af efterlønsalderen, bl.a. ret til skattefri efter-
lønspræmier. 

18. oktober 2013 (ca. 2 måneder efter, at A var fyldt 60 år 
og dermed havde opnået efterlønsalderen) rykkede a-
kassen A for oplysninger til brug for udstedelse af efter-
lønsbevis. I brevet anførte a-kassen bl.a. følgende:

“Du kan miste penge, hvis fristen overskrides. Det kan i 
værste fald medføre, at du mister en skattefri præmie 
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på op til 12.496 kr. (2013). Du risikerer endvidere helt at 
miste retten til efterløn, hvis du bliver varigt syg inden, 
du får beviset. Det vil også medføre, at du skal betale 
efterlønsbidrag i længere tid. Vi anbefaler dig derfor,  
at du snarest indsender oplysningerne, så du kan få et 
efterlønsbevis fra det tidligst mulige tidspunkt.”
 
A kontaktede i august 2015 sin lokale a-kasseafdeling, 
som fortalte hende, at a-kassen tidligere havde sendt de 
2 ovennævnte breve til hende. 

A-kassen modtog 14. august 2015 den underskrevne  
‘Erklæring om arbejde og rådighed’ fra A og udstedte 
samme dato et efterlønsbevis, der fik virkning fra udste-
delsesdagen. 

Hvis efterlønsbeviset havde været udstedt senest 3 må-
neder efter at A var fyldt 60 år, havde det haft virkning fra 
A’s opnåelse af efterlønsalderen. Det forhold, at efter-
lønsbeviset først fik virkning fra udstedelsesdagen og 
ikke fra A’s opnåelse af efterlønsalderen bevirkede, at A 
gik glip af et antal skattefri efterlønspræmier hver på ca. 
12.500 kr. 

15. februar 2016 modtog a-kassen en mail fra A, hvori 
hun klagede over datoen for udstedelse af efterlønsbevi-
set. A-kassen sendte klagen til Center for Klager om  
Arbejdsløshedsforsikring (CKA), som i brev af 10. marts 
2016 afviste klagen, idet klagefristen var overskredet. 
CKA oplyste, at man i særlige tilfælde kunne behandle 
sagen, selv om fristen var overskredet, men at man  
vurderede, at A ikke havde anført nogen særlig grund til, 
at hun havde overskredet fristen.

A klagede herefter over a-kassen til klageinstansen, idet 
hun bl.a. anførte, at hun ikke havde modtaget a-kassens 
breve af 11. juli og 18. oktober 2013. Hun forstod ikke, 
hvorfor a-kassen ikke ringede hende op, da hun ikke rea-
gerede på brevene. Hun havde altid troet, at når man be-
talte til efterløn, fik man automatisk sendt et efterløns-
bevis. Hun havde mistet mange penge både i kontingent, 
hun har betalt i 2 år, som hun ikke skulle, og hun kunne 
nu først optjene præmie fra sit 64. år i stedet for fra sit 
62. år.

Grunden til, at hun ikke klagede rettidigt til CKA var, at 
hendes datter altid læser hendes breve, da hun ikke selv 

er så god til at læse dem, men datteren havde store per-
sonlige problemer. Derfor fik A ikke vist brevet til hende 
rettidigt. 

A-kassen anførte bl.a., at der står i bekendtgørelse om 
fleksibel efterløn, at en a-kasse skal vejlede om udste-
delse af efterlønsbevis, før et medlem opnår efterlønsal-
deren. Der står også at en a-kasse, skal udstede et efter-
lønsbevis med virkning fra det tidspunkt, hvor et medlem 
opfylder kravene. A-kassen anførte, at man havde fulgt 
proceduren for vejledning om efterlønsbevis og rykket for 
de nødvendige oplysninger. De breve, som blev sendt til A, 
var ikke blevet returneret, og a-kassen formodede derfor, 
at de var nået frem. 

A-kassen havde forståelse for A’s situation, men fandt 
ikke, at der var fremkommet nye oplysninger, som gav et 
lovmæssigt grundlag for at imødekomme klagen. 

Klageinstansen henviste til retningslinjerne for FOAs  
Klageinstans, hvori det bl.a. anføres:

“Det er ikke meningen, at dommeren skal afløse afgø-
relser efter lovgivningen, som kan ankes, f.eks. ankesa-
ger til DfA eller lignende.”

Dette måtte indebære, at FOAs Klageinstans ikke var 
kompetent til at tage stilling til a-kassens afgørelser i det 
omfang, de kunne indbringes for Center for Klager om 
Arbejdsløshedsforsikring (CKA).
 
Da klagen over a-kassens udstedelse af efterlønsbevis 
kunne indbringes for CKA, havde klageinstansen ikke  
mulighed for at behandle klagen, hvorfor klagen afvistes. 
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245-2017 (j. nr. 17/62518) 

FOAs A-kasse og FOA Kolding indklaget. (afgørelse af 26. 
april 2017)

Klage over en fejl fra a-kassen, der bevirkede, at med-
lemmets fik dagpenge for 3 dage udbetalt med 14 dages 
forsinkelse. Endvidere klage over FOA Koldings håndte-
ring af en henvendelse om medlemmets arbejdsgivers 
anvendelse af 5 FO-dage 4 år før klagens indgivelse.

Medlem social- og sundhedsassistent A klagede til  
klageinstansen over FOAs A-kasse og FOA Kolding.

Klagen over a-kassen drejede sig om, at den lokale a-
kasse ved en fejl fratrak 3 G-dage i A’s samlede dagpen-
geudbetaling for januar måned 2017. Fejlen blev rettet op 
over 2 omgange i stedet for på en gang. Som følge heraf 
fik A først sin efterbetaling (dagpenge for 3 dage) efter 
14 dage. A-kassen beklagede hændelsen.

Klageinstansen bemærkede, at a-kassen havde erkendt 
og beklaget, at A på grund af en fejl fik dagpenge for 3 
dage udbetalt med 14 dages forsinkelse. Klageinstansen 
kunne i overensstemmelse hermed give A medhold i den 
rejste klage. Da a-kassen havde beklaget den skete fejl, 
fandt klageinstansen ikke anledning til at foretage yderli-
gere i anledning af dette klagepunkt.

Klagen over FOA Kolding vedrørte en sag, der lå 4-5 år 
tilbage og vedrørte det forhold, at A’s daværende ar-
bejdsplads havde anvendt 5 FO-dage til at dække mang-
lende timer i arbejdsplanen. A anførte, at afdelingen hav-
de haft alle A’s lønsedler mv. i over 1 år, hvorefter A fik 
dem tilbage med besked om, at afdelingen havde, hvad 
den skulle bruge. A havde i starten forhørt sig, om hvor-
dan det gik med sagen og fik at vide, at den kørte rundt 
både højt og lavt, men hun fik ikke nogen konkret besked. 
A anførte, at sagen ikke blev afsluttet i 2012. Hun havde 
utallige gange måttet rykke en sagsbehandler B telefo-
nisk og pr. mail og under personlige møder siden 2012.

A havde nu forhørt sig om sagen igen. Først kunne afde-
lingens medarbejdere ikke huske sagen, men derefter 
blev hun bedt om at sende alle lønsedler og opgørelser af 
arbejdstider til afdelingen igen. Så blev der startet forfra. 
Hun følte ikke, at hun havde fået nogen hjælp fra afdelin-
gen.

Afdelingen oplyste bl.a., at afdelingen ikke havde sagen 
elektronisk, og ingen kunne huske med sikkerhed, om  
sagen blev afsluttet og i givet fald med hvilket resultat, 
da A henvendte sig om sagen i 2017. Afdelingen bekla-
gede dybt, af afdelingen ikke havde mere konkret doku-
mentation for, hvor langt sagen var i 2012-2013, men 
kun kalenderaftaler og håndskrevne notater. Det undrede 
dog afdelingen, at A først henvendte sig i 2017 for at få 
svar på spørgsmål, hun havde fremsendt for år tilbage.

Klageinstansen bemærkede, at det fremgik af de forelig-
gende oplysninger, at klagen vedrørte A’s henvendelse til 
afdelingen om bistand vedr. opgørelsen af hendes FO-
dage 4 år tidligere. Efter afdelingens oplysninger lagde 
klageinstansen endvidere til grund, at hverken afdelin-
gens medarbejdere eller A selv havde nogen sikker erin-
dring, om hvorvidt A fik den ønskede bistand, eller om sa-
gen fandt en afslutning på daværende tidspunkt. På den 
baggrund så klageinstansen sig ikke i stand til at fastslå, 
om der var udvist forsømmelse eller noget andet kritisa-
belt forhold fra afdelingens medarbejderes side, da 
sagen opstod. Klageinstansen kunne dog tilslutte sig  
afdelingens beklagelse af, at afdelingen ikke kunne doku-
mentere sagsforløbet i 2012 og 2013. Klageinstansen 
kunne derfor give A medhold i klagen, for så vidt angår 
dette punkt.

Det var i øvrigt klageinstansens opfattelse, at afdelingen 
efter modtagelsen af klagen i 2017 havde gjort, hvad der 
var muligt for nu at besvare de spørgsmål, som A havde 
stillet, og for at beregne, om A havde et krav på betaling 
af FO-dage tilbage til 2010-12. 

Det fremgik af A’s indlæg i klagesagen, at hun ikke var 
tilfreds med afdelingens besvarelse af hendes spørgsmål 
eller med den beregning, som afdelingen foretog i 2017. 
Afdelingen havde imidlertid tilbudt hende, at hun ved 
personligt møde i afdelingen kunne få gennemgået sine 
spørgsmål og beregningen. Dette tilbud havde A ikke  
taget imod.
 
På den baggrund kunne klageinstansen ikke kritisere den 
indsats, som afdelingen i 2017 har gjort for at besvare 
A’s spørgsmål og foretage beregninger vedr. hendes 
eventuelle krav på betaling for FO-dage fra den tidligere 
arbejdsgiver i perioden 2010-12. 
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246-2017 (j. nr. 17/71960) 

FOA Århus indklaget (afgørelse af 21. juni 2017)

Klage over, at FOA Århus ikke havde sikret sig, at med-
lemmet, der havde været udsat for overfald under udfø-
relsen af sit arbejde som buschauffør, var opmærksom 
på 2-års fristen i offererstatningslovens § 13, stk. 1 for, 
at Erstatningsnævnet kan behandle en ansøgning om 
erstatning for en personskade, der er en følge af en  
forbrydelse. 

Medlem A blev 5. juli 2014 under sit arbejde som bus-
chauffør truet på livet med en stor køkkenkniv af en 
ukendt gerningsmand, som ville have ham til at udlevere 
taske og pung med kontanter. 

Da overfaldet skete i arbejdstiden, blev sagen anmeldt til 
arbejdsskadeforsikringen. Straks efter overfaldet blev A 
sygemeldt. I forbindelse med fortsat sygemelding ind-
ledte A’s arbejdsgiver Aarhus Sporveje en afskedigelses-
sag, og A rettede derfor i november 2014 henvendelse  
til FOA Århus med anmodning om bistand til afskedigel-
sessagen og arbejdsskadesagen. I forbindelse med  
afdelingens sagsbehandling modtog afdelingen bl.a.  
underretning om, at overfaldet 5. juli 2014 var blevet  
anmeldt til politiet. 

Det viste sig senere, at sagen ikke var anmeldt til Nævnet 
vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser (Erstat-
ningsnævnet) inden udløbet af den 2 års-frist, der er 
fastsat i offererstatningslovens § 13, stk. 1, for, at Er-
statningsnævnet kan behandle en ansøgning. A’s advokat 
foretog alligevel anmeldelse til Erstatningsnævnet i ja-
nuar 2017, men nævnet meddelte 10. marts 2017 afslag 
på ansøgningen om erstatning under henvisning til, at 
anmeldelsen var foretaget for sent. 

A klagede til klageinstansen over, at FOA Århus ikke sik-
rede sig, at A var opmærksom på reglerne om anmeldel-
se til Erstatningsnævnet. 

Klageinstansen anførte, at det fremgår af offererstat-
ningslovens § 10, stk. 3, at politiet vejleder skadelidte om 
retten til at få erstatning efter loven. Denne vejlednings-
pligt er udmøntet i Rigsadvokatens meddelelse nr. 
2/2001 om vejledning til ofre for forbrydelser mv. Heraf 
fremgår bl.a., at politiet ved behandlingen af anmeldelser 

om straffelovsovertrædelser, der har medført person-
skade, skal vejlede skadelidte om muligheden for at opnå 
erstatning af statskassen efter afgørelse truffet af Er-
statningsnævnet, herunder at det i almindelighed er en 
betingelse for at få erstatning af statskassen, at der un-
der en eventuel straffesag mod skadevolderen nedlæg-
ges påstand om erstatning. Samtidig skal politiet udle-
vere et ansøgningsskema til skadelidte, og skadelidte 
skal gøres bekendt med, at ansøgningen skal indleveres 
til politidirektøren i den politikreds, hvor anmeldelsen af 
lovovertrædelsen har fundet sted. Skadelidte skal endvi-
dere oplyses om, at Erstatningsnævnet ikke kan behand-
le en ansøgning, der er indgivet over 2 år efter, at lov-
overtrædelsen er begået, medmindre der foreligger 
særlige grunde.

Klageinstansen anførte, at det herefter måtte være be-
rettiget af en fagforening at forvente, at et medlem, der 
havde været udsat for en forbrydelse, der har medført 
personskade, og som var anmeldt til politiet, var blevet 
gjort bekendt med 2 års fristen i offererstat¬ningslovens 
§ 13, stk. 1, af politiet, og at den pågældende af politiet 
havde fået udleveret et skema, der i udfyldt stand skulle 
indleveres til politiet, som herefter ville tage sig af det 
videre fornødne med hensyn til anmeldelse af forbrydel-
sen til Erstatningsnævnet. 

Da anmeldelsen til Erstatningsnævnet således sker på en 
enkel og hensigtsmæssig måde, så klageinstansen ikke, 
at der var nogen anledning for en fagforening til at fore-
tage yderligere, hvis det kunne konstateres, at politian-
meldelse faktisk var sket.

På den således beskrevne baggrund fandt klageinstan-
sen ikke, at afdelingen var erstatningsansvarlig over for A 
som følge af, at fristen i offererstatningslovens § 13, stk. 
1, blev oversiddet.

Klageinstansen henviste A til at rejse krav om erstatning 
over for politiet, hvis han gjorde gældende, at politiet i 
det foreliggende tilfælde havde forsømt sin pligt til at 
vejlede A om retten til erstatning efter offererstatnings-
loven.
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247-2016 (j. nr. 17/74203) 

FOA Sjælland indklaget (afgørelse af 1. maj 2017)

Klage over afdelingens bistand til et medlem i forbin-
delse med dettes omplacering til anden arbejdsplads. 
Klagen gav ikke anledning til kritik af afdelingen eller 
dens medarbejdere. Klagesagen, der indeholder person-
følsomme oplysninger, refereres ikke af hensyn til sik-
ringen af klagerens anonymitet. 

248-2017 (j. nr. 17/143601) 

FOA/KLS indklaget (afgørelse af 14. august 2017)

Klage over FOA/KLS i anledning af afdelingens håndte-
ring af en henvendelse fra medlemmet om hans ar-
bejdsforhold, herunder et konkret lønkrav, i et privat 
rengøringsfirma. 

Medlem A klagede over den måde, hvorpå FOA/KLS havde 
reageret på en henvendelse fra ham om hans arbejdsfor-
hold, herunder et konkret lønkrav. A, der var eller havde 
været ansat i det private rengøringsfirma N, klagede bl.a. 
over, at afdelingen havde opfordret ham til at lade sig 
overflytte fra FOA til 3F samt over, at afdelingen ikke ville 
arbejde for at få fastslået, at arbejdsgiveren havde over-
trådt straffelovens racismeparagraf i forhold til ham. 

KLS havde fra sagens start opfordret A til at blive over-
flyttet til 3F og at kontakte 3F i sagen, idet ansættelse 
som rengøringsassistent i den private sektor henhører 
under 3F’s faglige område. 

Overflytningen var ikke sket, og i følge A selv var 3F uenig 
i, at 3F ville kunne løse sagen og i øvrigt uenig i, at 3F 
skulle overtage en sag for et medlem, som stod i FOA ved 
sagens opståen.

FOA/KLS havde derefter mange gange været i kontakt 
med N dels for at A blev aflønnet i henhold til sin kon-
trakt, dels for få en redegørelse for optælling af arbejds-
timer.

Klageinstansen kunne ikke kritisere afdelingen for at 
være af den opfattelse, at det ville være mere hensigts-
mæssigt for A at være medlem af 3F end i FOA som  
ansat i en privat virksomhed inden for rengøring. 

Klageinstansen fandt derfor ikke grundlag for at kritisere 
afdelingen for at have opfordret A til at lade sig overføre 
fra FOA/KLS til 3F, selv om 3F ikke bistår medlemmer 
med sager, der er opstået før deres medlemskab i 3F. 

Vedr. A’s lønkrav lagde klageinstansen til grund, at afde-
lingen havde udfoldet betydelige bestræbelser for at bi-
stå A med at få arbejdsgiveren til at imødekomme hans 
lønkrav, der ikke var baseret på en kollektiv overens-
komst, men på A’s individuelle ansættelseskontrakt med 
arbejdsgiveren. Klageinstansen havde for så vidt forstå-
else for, at A fandt det utilfredsstillende, at afdelingen 
havde valgt at opgive sagen, uden at det var lykkedes at 
få arbejdsgiveren til at fremkomme med en egentlig  
redegørelse, om hvorledes arbejdsgiveren havde optalt  
timetallet. Det forekom klageinstansen ret oplagt, at  
afdelingen skulle have rejst en fagretlig sag mod arbejds-
giveren, såfremt A’s ansættelsesforhold havde været 
omfattet af en kollektiv overenskomst, men dette var ikke  
tilfældet. I den foreliggende sag havde afdelingen –  
så vidt klageinstansen kunne vurdere – skønnet, at de 
yderligere anstrengelser, man måtte gøre sig, hvis man 
skulle forsøge at gennemføre det af A rejste krav (hvilket 
formentlig ville kræve et sagsanlæg ved de almindelige 
domstole) ikke kunne antages at stå mål med mulighe-
derne for at opnå et positivt resultat for A. Klageinstans-
en havde ikke grundlag for at kritisere dette skøn og kun-
ne derfor ikke give A medhold i klagen på dette punkt.

Klageinstansen anså det for usandsynligt, at en domstol 
ville finde, at A’s arbejdsgiver havde overtrådt straffelo-
vens racismeparagraf i forhold til ham, hvorfor klagein-
stansen ikke kunne kritisere afdelingen for at have afvist 
at bistå A med at føre en sag herom. 
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249-2017 (j. nr. 17/180039) 

FOA Nordsjælland indklaget (afgørelse af 21. september 
2017)

Klage over FOA Nordsjællands behandling af spørgsmå-
let, om hvorvidt medlemmet havde været udsat for, at 
en aftenvagt, der var planlagt for ham, var blevet afkor-
tet uberettiget. 

A, der var timelønnet medarbejder på et plejecenter i R 
kommune, havde 30. oktober 2016 vagt fra kl. 15.00. 
A anførte, at vagten sluttede kl. 23.00, men at en kollega 
B kort efter kl. 22.00 gjorde A opmærksom på, at hans 
vagt allerede ophørte kl. 22.30, hvorfor han forlod ar-
bejdspladsen kl. 22.30. 

A anførte, at B udtalte sig mod bedre vidende, da hun på-
stod, at hans vagt allerede ophørte kl. 22.30. Hun gjorde 
sig derfor skyldig i bedrageri over for A. 

A anførte videre, at han i november 2016 tog kontakt til 
FOA Nordsjælland om spørgsmålet om længden af vag-
ten 30. oktober 2016, og at han 8. februar 2017 oriente-
rede afdelingens næstformand om sagen. 

A anførte yderligere, at han umiddelbart før 1. november 
2016 sendte afdelingslederen en forespørgsel, om hvor-
ledes stedet så på sagen. Afdelingslederens stedfortræ-
der C forhalede først besvarelsen i flere måneder og be-
svarede først A’s henvendelse, efter at A havde henvendt 
sig til borgmesteren. Hendes svar gik ud på, at vagten 
ophørte kl. 22.30. A har anført, at dette var mod bedre 
vidende, hvorfor svaret indebar en overtrædelse af flere 
bestemmelser i straffeloven.

Afdelingen afslog i april 2017 at videreføre sagen med 
den begrundelse, at det ikke var muligt for afdelingen 
FOA Nordsjælland at føre en sag, om hvorvidt der forelå 
en berettiget afkortelse af A’s vagt 30. oktober 2016, da 
afdelingen ikke mente at kunne løfte bevisbyrden for, at A 
havde forladt arbejdspladsen kl. 22.30 under tvang. 

Ved brev af 11. maj 2017 til A meddelte kommunen, at 
plejecenterlederen havde oplyst, at A var blevet oriente-
ret om, at hans vagt den pågældende aften var planlagt 
til at vare fra kl. 15.00-22.30, hvilket fremgik vagtplanen. 
Da A imidlertid havde fastholdt, at hans vagt var planlagt 

til kl. 15.00-23.00, og at han dermed mente at have 
½ time til gode, havde kommunen besluttet at udbetale A 
½ times løn.

I forbindelse med klagen stillede A en lang række krav, 
herunder, at klageinstansen skulle udtale kritik af afde-
lingens håndtering af sagen, bl.a. fordi sagsbehandlingen 
havde været for langsom, og at afdelingen i strid med 
sandheden havde påstået overfor fællestillidsmanden, at  
sagen var lukket. A krævede endvidere bl.a., at afdelingen 
skulle indgive politianmeldelse mod B og C for overtræ-
delse af straffeloven og kræve C afskediget samt foranle-
dige, at kommunen betalte morarente af den meget sene 
kompenserede mango på ½ times løn.

Afdelingen beklagede, at et planlagt møde mellem afde-
lingsformanden og A om sagen ikke var blevet til noget.

Klageinstansen tilsluttede sig denne beklagelse. I øvrigt 
fandt klageinstansen ikke tilstrækkeligt grundlag for at 
fastslå, at afdelingen som hævdet af A på et tidspunkt i 
strid med sandheden skulle have meddelt fællestillids-
manden, at sagen var lukket.

Klageinstansen opfattede afdelingens holdning til sagen 
således, at man havde skønnet, at det ikke var muligt at 
bevise over for kommunen, at det var fejlagtigt, at A’s 
vagt 30. oktober 2016 ophørte kl. 22.30. Klageinstansen 
kunne ikke kritisere dette skøn. Klageinstansen henviste 
herved særligt til, at den pågældende plejecenterleder 
havde oplyst, at A var blevet orienteret om, at hans vagt 
den pågældende aften var planlagt til at vare fra kl. 
15.00-22.30, og at dette fremgik af vagtplanen. 

Det forhold, at kommunen desuagtet valgte at godtgøre 
A ½ times løn kunne ikke føre til andet resultat.

Klageinstansen kunne derfor ikke kritisere afdelingen for 
at have meddelt A, at man ikke ville videreføre sagen.

Allerede det forhold, at det ikke kunne kritiseres, at afde-
lingen ikke fandt at kunne bevise, at det var fejlagtigt, at 
A’s vagt 30. oktober 2016 sluttede kl. 22.30, indebar, at 
klageinstansen ikke kunne pålægge afdelingen at imøde-
komme de ønsker, som A havde fremsat over for klagein-
stansen. 
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250-2017 (j. nr. 17/220988) 

FOAs A-kasse indklaget (afgørelse af 26. oktober 2017)

Klage over, at FOAs A-kasse ikke havde underrettet 
kommunen om medlemmets sygemelding, hvilket bevir-
kede, at medlemmet ikke kunne modtage sygedagpenge 
i en periode.
 
1. oktober 2016 modtog a-kassen en indberetning fra 
Jobnet.dk om, at medlemmet A, der var arbejdsledig, var 
sygemeldt pr. 30. september 2016. 
A-kassen forsøgte straks at sende indberetningen til 
medlemmets kommune med henblik på udbetaling af 
sygedagpenge, men på grund af en teknisk fejl modtog 
kommunen ikke indberetningen. 

A raskmeldte sig 14. november 2016. 

21. december 2016 traf kommunen afgørelse om, at der 
ikke kunne udbetales A sygedagpenge i perioden 30. sep-
tember 2016 til 13. november 2016. Begrundelsen herfor 
var, at kommunen ikke havde modtaget sygemeldingen 
rettidigt. 

Ankestyrelsen stadfæstede afgørelsen 22. maj 2017. Ved 
afgørelsen lagde Ankestyrelsen vægt på, at A ikke havde 
anmodet om sygedagpenge inden for den 3 ugers frist, 
der er fastsat i lov om sygedagpenge. Ankestyrelsen lag-
de også vægt på, at A ved sygemeldingen på Jobnet.dk 
var blevet vejledt, om hvorledes han skulle forholde sig, 
hvis han ikke modtog et underretningsbrev senest 10 
dage efter ophør af udbetalt ydelse fra a-kassen. Anke-
styrelsen anførte endvidere, at det forhold, at a-kassen 
ikke havde anmeldt A’s sygefravær korrekt, ikke ændrede 
på, at han ikke havde rettet henvendelse til kommunen 
inden for fristen. Ankestyrelsen fandt derfor ikke grund-
lag for at dispensere for fristen. 

A klagede til klageinstansen over a-kassens manglende 
underretning af kommunen om sygemeldingen og an-
førte som begrundelse for klagen, at han ikke selv var 
skyld i den manglende udbetaling af sygedagpenge. 

A-kassen henviste til, at indberetningen om A’s sygemel-
ding fra 30. september 2016 ikke blev modtaget hos 
kommunen 1. oktober 2016, hvor a-kassen første gang 
forsøgte at anmelde sygemeldingen. 

Imidlertid modtog A i forbindelse med sygemeldingen på 
Jobnet.dk en kvittering fra Jobnet.dk, hvoraf det fremgik, 
at han skulle sygemelde sig hos kommunen, hvis han 
ikke modtog et brev fra kommunen inden 10 dage. Han 
forholdt sig imidlertid passivt frem til 13. december 
2016, hvor a-kassen kontaktede kommunen på hans 
vegne. 

A-kassen så ingen årsagssammenhæng mellem A’s øko-
nomiske tab og den tekniske fejl, idet A som nævnt alle-
rede 30. september 2016 blev vejledt om, at han skulle 
kontakte kommunen, hvis han ikke modtog et brev fra 
kommunen inden 10 dage. 

Jobcentret havde over for a-kassen oplyst, at den elek-
troniske kvittering, som A modtog, da han sygemeldte sig 
på jobcentret 30. september 2016, ’forsvinder’ fra 
jobcentrets hjemmeside, når man klikker væk fra siden. 
Hvis A ikke udskrev kvitteringen i forbindelse med syge-
meldingen, ville han derfor ikke længere have adgang til 
den.

Det var a-kassens umiddelbare opfattelse, at A ville have 
været berettiget til sygedagpenge fra 1. sygedag, hvis 
sygemeldingen var blevet korrekt anmeldt af a-kassen, 
eller hvis A havde kontaktet kommunen inden 3 uger  
efter udbetalingen fra a-kassen var ophørt.

A-kassen fandt imidlertid ikke, at A havde gjort, hvad der 
var muligt, for at afværge eller begrænse sit tab og men-
te derfor ikke, at a-kassen var erstatningsansvarlig.

A anførte heroverfor, at han havde gjort det, han skulle, 
og som han var blevet vejledt til. På grund af den tekniske 
fejl hos a-kassen, havde A ikke modtaget brev om, at han 
skulle kontakte kommunen senest 3 uger efter 1. syge-
dag. Han havde gennemset mails, sms samt e-Boks for 
at finde den mail fra jobcentret, hvoraf dette skulle frem-
gå, men havde ikke fundet noget, og han havde heller 
ikke modtaget noget med posten. 

Klageinstansen lagde til grund, at sagen var opstået, for-
di kommunen ikke fik meddelelse om A’s sygefravær fra 
a-kassen gennem NemRefusion. Dette forhold var i strid 
med lov om sygedagpenge § 40 a, stk. 2. Havde kommu-
nen modtaget denne meddelelse, ville A have modtaget 
et brev fra kommunen vedrørende sygemeldingen. 
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Endvidere ville A ved et underretningsbrev fra NemRefu-
sion være blevet orienteret om de oplysninger, som a-
kassen havde afgivet til NemRefusion. Klageinstansen 
fandt det herefter overvejende sandsynligt, at det videre 
forløb havde resulteret i, at A havde modtaget sygedag-
penge, hvis kommunen var blevet underrettet af a-kas-
sen om A’s sygefravær. 

Klageinstansen fandt derfor, at årsagen til det tab, som 
var påført A ved, at han ikke modtog sygedagpenge i pe-
rioden 30. september 2016 - 13. november 2016, var a-
kassens manglende underretning af kommunen. Da den-
ne som nævnt var i strid med en lovbestemmelse, og da 
klageinstansen, som sagen forelå oplyst, lagde til grund, 
at fejlen skyldtes tekniske forhold hos a-kassen, fandt 
klageinstansen, at a-kassen som udgangspunkt var er-
statningsansvarlig for A’s tab.

Der skulle herefter tages stilling til, om det forhold, at A 
ikke – som foreskrevet i lov om sygedagpenge § 38, stk. 3 
– anmodede kommunen om sygedagpenge senest 3 uger 
efter første fraværsdag, da det viste sig, at han ikke mod-
tog et underretningsbrev fra NemRefusion, skulle føre til, 
at a-kassen kunne fritages for erstatningsansvaret. 

A havde bestridt at have modtaget den kvittering, som 
han efter den almindelige sagsgang skulle have modta-
get i forbindelse med, at han havde sygemeldt sig på 
Jobnet.dk, og hvoraf det fremgik, at han skulle sygemel-
de sig hos kommunen, hvis han ikke modtog et brev fra 
kommunen inden 10 dage. Klageinstansen fandt imidler-
tid, at det var en nærliggende mulighed, at A faktisk hav-
de modtaget kvitteringen, men at den var ’forsvundet’, 
inden han nåede at få den læst og udskrevet, jf. a-kas-
sens bemærkninger om denne mulighed, og at dette 
kunne være forklaringen på, at han ikke senere havde 
kunnet finde den i sin elektroniske post. 

Uanset om dette nu måtte være tilfældet, eller om der 
evt. måtte foreligge en anden form for uagtsomhed fra 
A’s side, der havde bevirket, at han ikke havde sat sig til-
strækkeligt ind i reglerne for tildeling af sygedagpenge, 
fandt klageinstansen det ikke sandsynliggjort, at der fra 
A’s side var udvist en sådan forsømmelse, at der var 
grundlag for at lade a-kassens erstatningsansvar bort-
falde eller at begrænse det ud fra erstatningsretlige 
egenskyld principper. 

Som følge af det anførte foreslog klageinstansen, at a-
kassen erstattede A det tab, han havde lidt som følge af, 
at han ikke modtog sygedagpenge i perioden tidsrummet 
30. september 2016 – 13. november 2016. 

251-2017 (j. nr. 17/224834)

PMF/FOA Kbh. Syd indklaget (afgørelse af 11. december 
2017)

Klage over, at PMF/FOA Kbh. Syd undlod at meddele 
medlemmet, at forbundet havde opgivet at føre en sag 
for hende ved Ligebehandlingsnævnet på det tidspunkt, 
hvor beslutningen om at opgive sagen blev truffet. Dette 
bevirkede, at sagen var forældet, da medlemmet efter 2 
års forløb fik meddelelse om, at sagen var opgivet, såle-
des at hun var afskåret fra selv at føre den ved nævnet. 

FOA (forbundet) henlagde i maj 2015 en sag, om hvorvidt 
medlem A i forbindelse med sin barsel i 2012 var blevet 
udsat for en overtrædelse af ligebehandlingsloven fra sin 
arbejdsgiver, en kommunes side. PMF/FOA Kbh. Syd, der 
havde startet sagen, underrettede ikke A herom før i maj 
2017, selv om afdelingen havde lovet hende, at man ville 
holde hende løbende orienteret om sagens forløb, og selv 
om hun gentagne gange efter, at sagen var blevet hen-
lagt i forbundet, havde forespurgt afdelingen, om hvad 
der var passeret i sagen.

Den underliggende sag vedrørte det forhold, at A pr. 1. juli 
2012 ikke fik forlænget en tidsbegrænset ansættelse på 
37 timer ugentlig, og forbundet fandt, at der ville fore-
ligge en overtrædelse af ligebehandlingslovens § 2, hvis 
den manglende forlængelse af 37 timers stillingen skyld-
tes A’s graviditet. 

Forbundets overvejelser mundede imidlertid ud i en an-
tagelse af, at arbejdsgiveren havde bevist, at graviditeten 
hverken helt eller delvist havde været årsagen til, at A 
ikke fortsatte på 37 timer. 

Klageinstansen havde ikke grundlag for at kritisere for-
bundets skøn, hvorefter det ikke ville være muligt at få 
medhold i en sag ved Ligebehandlingsnævnet.

Klageinstansen fandt det således ikke godtgjort, at A 
havde lidt et økonomisk tab ved, at sagen ikke var blevet 
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indbragt for nævnet. Der var herefter ikke grundlag for at 
pålægge FOA et erstatningsansvar. 

På den anden side bevirkede det forhold, at A ikke blev 
bekendt med, at forbundet havde opgivet at føre sagen, 
at A var afskåret fra selv at indbringe sagen for Ligebe-
handlingsnævnet, idet sagen var forældet efter forældel-
sesloven, da A blev orienteret om, at forbundet havde  
opgivet at føre sagen, jf. ovenfor.

Derfor fandt klageinstansen, at der burde tilkendes A en 
godtgørelse for den manglende medlemsservice, som 
undladelsen af at meddele hende, at forbundet havde 
opgivet at føre sagen, indebar. 

Denne undladelse afskar som nævnt A fra selv at indbrin-
ge sagen for Ligebehandlingsnævnet. Klageinstansen 
lagde endvidere til grund, at undladelsen derudover var til 
betydelig ulempe for hende. Herefter – og efter en samlet 
vurdering af sagens omstændigheder i øvrigt – foreslog 
klageinstansen, at PMF/FOA Kbh. Syd betalte A en godt-
gørelse på 10.000 kr. 

252-2017 (j. nr. 17/143601) 

FOA Horsens indklaget (afgørelse af 26. oktober 2017)

Klage over FOA Horsens’ håndtering af medlemmets  
afskedigelsessag. 

Medlem A blev i marts 2017 afskediget fra en stilling i et 
plejecenter under en kommune.
Hun henvendte sig til FOA Horsens, som sendte sagen til 
forbundet, men sagen blev sendt retur til afdelingen med 
besked om, at forbundet ikke kunne undersøge sagen på 
grund af bestemmelsen i § 21, stk. 5 i overenskomsten 
mellem FOA og KL, hvoraf det fremgår, at den ansatte 
skal have været uafbrudt beskæftiget i kommunen i 
mindst 8 måneder på det tidspunkt, hvor en opsigelse 
meddeles, hvis en sag herom skal kunne indbringes for et 
afskedigelsesnævn. 
Senere viste det sig dog, at A havde været ansat mere 
end 8 måneder ved afskedigelsen og afdelingen forhand-
lede herefter med kommunen. 

A fik under disse forhandlinger tilbudt 3 forskellige stil-
linger af Horsens Kommune, en på 28 timer og en på 30 

timer, begge på et plejecenter. Derudover blev A tilbudt 
en stilling på 15 timer om ugen, med mulighed for flere 
timer på sigt, på et aflastningsbosted for fysisk og psy-
kisk handicappede børn og voksne, primært voksne.

Da A ikke ønskede at vende tilbage til et plejecenter, an-
befalede afdelingen hende at takke ja til 15 timerstillin-
gen, der lå uden for hendes tidligere område i plejesekto-
ren, så hun kunne overveje, om det var noget for hende. 

A takkede nej til alle 3 tilbudte stillinger. 

A klagede over FOAs håndtering af hendes afskedigelses-
sag og præciserede klagen således, at den angik

1.  det forhold, at hun ikke ved sin henvendelse til afdelin-
gen om sin afskedigelsessag blev bekendt med, at FOA 
ikke kunne rejse en afskedigelsessag for hende på 
grund af bestemmelsen i overenskomstens § 21, stk. 5,

 
2.  at afdelingen ikke straks foretog tilstrækkelige under-

søgelser bl.a. omkring varigheden af hendes ansæt-
telse i kommunen, f.eks. i form af et løntjek, idet så-
danne undersøgelser ville have ført til, at det straks 
kunne konstateres, at overenskomstens § 21, stk. 5, 
ikke var til hinder for, at der blev rejst en afskedigel-
sessag, 

3.  at FOA Horsens ikke formåede at forhandle sig frem til, 
at A fik en for hende tilfredsstillende beskæftigelse i 
kommunen, efter at kommunen havde tilbagekaldt af-
skedigelsen af hende, og at afdelingen anbefalede 
hende at modtage tilbuddet om ansættelse i en 15  
timers stilling. 

Vedr. pkt. 1 og 2 lagde klageinstansen efter afdelingens 
udtalelse til grund, at afdelingen ikke var opmærksom på 
bestemmelsen i overenskomstens § 21, stk. 5, da man 
indsendte sagen til forbundet med henblik på, at forbun-
det skulle overveje, om der kunne rejses en afskedigel-
sessag. Efter forbundets oplysninger blev afdelingen 
imidlertid gjort bekendt med bestemmelsen, og endvi-
dere blev afdelingen opfordret til at undersøge, om den 
ansættelsestid, som kommunen havde oplyst, var kor-
rekt. Klageinstansen lagde til grund, at det herefter blev 
afklaret, at kommunen havde givet FOA forkerte oplys-
ninger om A’s ansættelsesforhold. 
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Klageinstansen fandt herefter, at det alene skyldtes 
kommunens fejlagtige oplysning om A’s ansættelsestid, 
at spørgsmålet om overenskomstens § 21, stk. 5, over-
hovedet opstod, og det blev relativt hurtigt afklaret, at 
bestemmelsen ikke havde nogen betydning for FOAs  
muligheder for at rejse en afskedigelsessag for A. 

Klageinstansen fandt endvidere ikke tilstrækkeligt 
grundlag for at antage, at det forhold, at der ikke straks 
blev foretaget løntjek efter A’s henvendelse til afdelingen, 
fik nogen negativ betydning for A. 

Tværtimod rejste afdelingen en afskedigelsessag mod 
kommunen inden for rimelig tid, og sagen fik, så vidt kla-
geinstansen kunne skønne, det bedst tænkelige udfald 
for A, idet afskedigelsen blev trukket tilbage og A fik til-
budt beskæftigelse inden for det område, hvor hun hidtil 
havde arbejdet. 

På den baggrund fandt klageinstansen ikke tilstrækkelig 
anledning til at udtale kritik af afdelingen eller forbundet 
med hensyn til klagepunkterne 1 og 2. 

Vedr. pkt. 3 fandt klageinstansen ikke grundlag for at kri-
tisere afdelingen for dens indsats under de forhandlinger, 
der blev ført med kommunen omkring den beskæftigelse, 
der blev tilbudt A, efter at afskedigelsen af hende var 
trukket tilbage. Klageinstansen havde intet grundlag for 
at antage, at det var muligt for afdelingen at formå kom-
munen til at tilbyde anden beskæftigelse end den, der 
faktisk blev tilbudt. At afdelingen skønnede, at det ville 
være en fordel for A at acceptere tilbuddet om beskæfti-
gelse i en 15 timers stilling, når hun udtrykkeligt havde 
frabedt sig den tilbudte beskæftigelse i stillinger inden 
for plejesektoren, kunne klageinstansen heller ikke kriti-
sere. 

253-2016 (j. nr. 17/243841) 

FOA/KLS indklaget (klage af 8. september 2017)

Klage vedrørende FOA KLS’ håndtering af en sag vedrø-
rende en påtale fra medlemmets arbejdsgiver, som 
medlemmet fandt uberettiget. 

Klageinstansen modtog i september 2017 en klage over 
KLS fra medlemmet A. Det fremgik af klagen, at den pri-
mært gik ud på, at en sag, der hidrørte fra, at A havde 
modtaget en påtale fra sin arbejdsgiver, og som A havde 
anmodet afdelingen om bistand til, var gået i stå i afde-
lingen. I en udtalelse om klagen havde sagsbehandleren i 
afdelingen B ikke bestridt dette, men anført, at det skyld-
tes, at klageren ikke havde besvaret en række spørgsmål, 
som B havde sendt A i en mail af 29. august 2017. 
 
Klageinstansen forstod klageren således, at hun ikke føl-
te sig i stand til at besvare spørgsmålene af 29. august 
2017 skriftligt, idet hun netop havde ønsket rådgivning 
fra KLS til forståelse af, hvilke muligheder hun havde i den 
aktuelle situation, og at hun kun vil kunne besvare spørgs-
målene efter at have modtaget en sådan rådgivning. 
 
Efter det oplyste havde der nogen tid forinden været af-
talt et møde mellem A, B og A’s sagsbehandler i jobcen-
tret C af betydning for de problemer, som havde givet an-
ledning til klagen. Dette møde blev ikke til noget, fordi B’s 
computer var ramt af en virus med det resultat at A ikke 
modtog bekræftelse på, at det aftalte møde blev afholdt, 
og hun mødte derfor ikke op. Der blev herefter aftalt et 
nyt møde, der imidlertid blev aflyst på grund af jobcen-
trets forhold. På grund af B’s overfyldte kalender blev der 
ikke taget initiativ til et nyt møde, men i stedet sendte B 
de spørgsmål til A, som hun ikke ønskede at besvare 
skriftligt. 
 
Klageinstansen kunne således konstatere, at der havde 
været aftalt et møde mellem A, B og C, som nu 2 gange 
var blevet aflyst, uden at dette tilsyneladende kunne be-
brejdes A. Hun var ikke forud for de 2 gange, man forgæ-
ves havde planlagt mødet, blevet stillet de spørgsmål, 
der nu var formuleret i B’s mail af 29. august 2017. 
 
Klageinstansen henstillede på den baggrund, at KLS tog 
initiativ til, at det møde med jobcentret, der tidligere var 
aftalt, men 2 gange var blevet aflyst, nu blev gennemført, 
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uden at dette blev betinget af, at A skriftligt besvarede 
B’s spørgsmål i mailen af 29. august 2017. Såfremt B 
anså det for nødvendigt at kende A’s holdning til bestem-
te problemstillinger, henstillede klageinstansen, at det 
skete under et møde mellem A og B inden afholdelsen af 
mødet med jobcentret.
 
Da klageinstansen som nævnt forstod klagen således, at 
den vedrørte det forhold, at A’s sag var gået i stå i KLS, 
tilkendegav klageinstansen over for såvel A som B, at den 
ikke foretog sig yderligere i anledning af klagen, før kla-
geinstansen havde fået underretning om, at mødet med 
jobcentret var blevet afholdt, og hvorledes det var forlø-
bet samt, om hvorvidt A opretholdt klagen efter afholdel-
sen af mødet, og i bekræftende fald, hvad den herefter 
gik ud på.

Da klageinstansen ikke havde modtaget yderligere hen-
vendelser fra klagesagens parter ved årsskiftet 2017/18, 
anså klageinstansen sagen for afsluttet. 
 

254-2017 (j. nr. 17/245788) 

FOA Sjælland og FOA (forbundet) indklaget (afgørelse af 
15, december 2017)

Klage over FOA Sjællands og FOA (forbundet)s håndte-
ring af 2 medlemmers afskedigelsessager. 

Medlemmerne A og B var ansat i firma F’s hjemmepleje. 
Da F trak sig ud af hjemmeplejeområdet, blev de begge 
afskediget, men tiltrådte i realiteten samme stillinger 
hos firmaet O, som 21. november 2016 opsagde A og 15. 
december 2016 opsagde B, begge med 14 dages varsel. 
A og B henvendte sig herefter til FOA Sjælland, som pro-
testerede mod opsigelserne, idet man bl.a. gjorde gæl-
dende, at A og B reelt var virksomhedsoverdraget fra F og 
derfor begge havde krav på et væsentligt længere opsi-
gelsesvarsel end 14 dage. Afdelingen tog endvidere for-
behold for, at opsigelserne ikke var sagligt begrundet. 
Sagerne blev forhandlet lokalt 16. december 2016. På 
mødet afviste O, at der var tale om virksomhedsoverdra-
gelse og fastholdt opsigelsen på prøvetidsvilkår. FOA 
Sjælland overdrog derefter sagerne til FOA (forbundet).

Forbundet rettede 20. december 2016 henvendelse til O’s 
arbejdsgiverorganisation Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 

Forbundet begærede sagen forhandlet ved et mæglings-
møde, og det blev aftalt med Dansk Erhverv at udsætte 
tidsfristen for forhandlingen af afskedigelsessagen, til 
spørgsmålet om virksomhedsoverdragelse var afklaret.

Efter et mæglingsmøde i 15. februar 2017, der ikke førte 
til noget resultat, fremsatte O 27. februar 2017 forligstil-
bud, hvorefter O accepterede, at der havde foreligget 
virksomhedsoverdragelse og hvorefter O ville betale løn 
for opsigelsesperioden (4 måneder for A og 3 måneder 
for B) samt en kulancemæssig fratrædelsesgodtgørelse 
på 25.000 kr. Endvidere ville A og B blive fritstillet i opsi-
gelsesperioderne.

Forbundet anbefalede A og B at acceptere forligstilbud-
dene, men det blev afvist af dem, idet de ønskede sagen 
ført i et afskedigelsesnævn.

19. april 2017 fremsatte O nye forligstilbud, der var iden-
tiske med forligstilbuddene af 27. februar 2017 med den 
ændring, at arbejdsgiver nu alene ville modregne for an-
den indtægt, for den del af fritstillingsperioden, der lå ud 
over den såkaldte minimalerstatningsperiode på 3 må-
neder. 

20. april 2017 drøftedes disse tilbud på et møde mellem 
FOA Sjælland, forbundet og A. 
På mødet gav FOAs repræsentanter udtryk for, at man nu 
var nået så langt, som man med rimelighed mente, man 
kunne, og de anbefalede A og B at acceptere det seneste 
forligstilbud. Dette afviste A på mødet, og hun anmodede 
FOA om at fremsætte krav til arbejdsgiveren om en tort-
godtgørelse svarende til 4 måneders løn og uden nogen 
form for modregning. 

Forbundet gav udtryk for, at det efter FOAs opfattelse var 
urealistisk at forvente, at et sådant krav ville blive accep-
teret, men kravet blev viderebragt for arbejdsgiveren 25. 
april 2017. Arbejdsgiveren fremkom herefter 15. maj 
2017 med et udkast til uenighedsreferat, som blev un-
derskrevet 24. maj 2017. 

Ifølge dette referat anerkendte O et opsigelsesvarsel på 4 
måneder, dvs. til og med 31. marts 2017. Endvidere ville 
O udbetale løn for perioden 6. december 2016 til 28. fe-
bruar 2017 uden modregning af anden indtægt (minima-
lerstatningsperioden), og O tilkendegav at ville betale den 
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resterende månedsløn, med fradrag af den indtægt, som 
A havde haft fra anden side, når O modtog oplysning om 
denne indtægt. O’s tilbud om en kulancemæssig fratræ-
delsesgodtgørelse blev gentaget. 

I referatet blev A’s afvisning af forligstilbuddet af 19. april 
2017 gentaget, og A’s krav om en tortgodtgørelse blev 
nævnt. Endvidere forbeholdt FOA sig at videreføre sagen 
om usaglig afskedigelse, 

FOA Sjælland gjorde over for O gældende, at lønberegnin-
gen ikke var korrekt, idet det afregnede beløb var ca. kr. 
10.000 for lille. 

Under henvisning til de i uenighedsreferatet fremkomne 
begrundelser anmodede FOA Sjælland 24. maj 2017 om 
en lokal forhandling i overensstemmelse med reglerne i 
hovedaftalen. 

Forhandlingen afholdtes 13. juni 2017, hvor hovedindhol-
det var, at FOA bad O uddybe begrundelsen for opsigel-
sen. O fremkom i referatet med nogle uddybende be-
mærkninger og med sin opfattelse af hændelsesforløbet. 
Endvidere gentog O forligstilbuddet. Der blev ikke opnået 
enighed, og den lokale forhandling blev afsluttet 21. juni 
2017.

FOA Sjælland tog forbehold om at videreføre afskedigel-
sessagen og indsendte den til forbundet. 
Forbundet anmodede 26. juni 2017 om, at sagen blev 
forhandlet ved et mæglingsmøde, jf. hovedaftalens § 4, 
stk. 3 litra c). 

I en mail af 26. juni 2017 til A tilkendegav forbundet, at 
O’s forligstilbud var fuldt på højde med, hvad A og B ville 
opnå, hvis FOA vandt sagerne i Afskedigelsesnævnet. Ved 
at føre sagen løb man altid en risiko for at tabe. 

Forbundet havde på den baggrund besluttet ikke at vide-
reføre sagerne i Afskedigelsesnævnet. Forbundet ville 
dog gerne gennemføre et mæglingsmøde med henblik på 
at forlige sagen som beskrevet.

Sagen blev afsluttet med, at A, B, O og FOA underskrev 
fratrædelsesaftaler for A og B, som svarede til de forligs-
tilbud, som O havde fremsat 19. april 2017.

A’s og B’s klage til klageinstansen omfattede bl.a. følgen-
de forhold:
1.  Manglende handling fra afdelingens side på A’s og B’s 

henvendelser om mobning på arbejdspladsen.
2.  Manglende underretning til A og B om afskedigelses-

sagens forløb.
3.  At FOA ikke førte en sag ved afskedigelsesnævn (faglig 

voldgift) for A og B. 
4.  FOAs medarbejderes udregninger af A’s og B’s løn,  

feriepenge, mv. 
5.  At A og B følte sig presset til at underskrive fratrædel-

sesaftalerne.

Vedr. pkt. 1. (Mobning af B og arbejdsmiljøet på arbejds-
pladsen) lagde klageinstansen til grund, at afdelingens 
medarbejder L reagerede på en henvendelse fra B om, at 
hun følte sig mobbet af sine kolleger, ved at deltage i et 
møde med B’s afdelingsleder med henblik på at finde en 
løsning for B. 

Mødet blev afholdt 24. november 2016, hvor det bl.a. blev 
aftalt, at B skulle sættes i et andet vagtrul, så hun ville få 
andre kolleger pr. 1. januar 2017. Dette blev imidlertid 
ikke effektueret, da B sygemeldte sig kort efter og deref-
ter blev opsagt 15. december 2016.

På den baggrund havde klageinstansen intet grundlag for 
at kritisere afdelingen for ikke at have reageret tilstræk-
keligt på B’s henvendelse om hendes problemer omkring 
mobning mv. 

Vedr. pkt. 2. (Manglende underretning om afskedigelses-
sagens forløb). 
De foreliggende oplysninger gav ikke klageinstansen 
grundlag for at antage, at A og B ikke skulle være blevet 
orienteret i rimeligt omfang omkring afskedigelsessager-
nes forløb. Klageinstansen fandt således ikke, at A eller B 
havde givet eksempler på manglende orientering af væ-
sentlig betydning for deres muligheder for at varetage 
deres interesser under afskedigelsessagerne. 

Vedr. pkt. 3. (At FOA ikke førte en sag ved Afskedigelses-
nævnet (faglig voldgift) for A og B) udtalte klageinstan-
sen, at den efter sin gennemgang af sagen ikke fandt 
grundlag for at kritisere forbundets skøn, hvorefter der 
ikke var udsigt til, at forbundet ved at føre sagerne ved 
Afskedigelsesnævn ville kunne opnå et bedre resultat end 
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de seneste forligstilbud fra arbejdsgiveren. Klageinstan-
sen kunne derfor ikke kritisere forbundet for ikke at have 
videreført sagerne fagretligt. Klageinstansen bemærkede 
herved, at forbundet korrekt havde orienteret A og B om, 
at de havde adgang til på egen hånd at forfølge deres 
krav ved at anlægge sag mod arbejdsgiveren ved de al-
mindelige domstole, da forbundet ikke agtede at under-
kaste kravet fagretlig behandling. 

Vedr. pkt. 4. (Udregningerne af A’s og B’s løn, feriepenge, 
mv.). 
Efter de forklaringer, der var afgivet herom af afdelingen 
og forbundet, lagde klageinstansen til grund, at A og B i 
hvert faldt ikke havde fået mindre, end de havde krav på. 
Klageinstansen fandt herefter ikke grundlag for at kriti-
sere afdelingen eller forbundet på dette punkt. 

Vedr. pkt. 5. (Underskrivelsen af fratrædelsesaftalerne). 
Klageinstansen fandt, at forbundet havde redegjort 
grundigt, sagligt og fyldestgørende for sin begrundelse 
for ikke at videreføre afskedigelsessagerne og for at an-
befale A og B at afslutte dem forligsmæssigt, og klagein-
stansen kunne konstatere, at A og B fulgte anbefalingen. 

Klageinstansen fandt derimod intet i sagen, der på nogen 
måde talte for, at A og B skulle være presset af afdelin-
gen eller forbundet til at underskrive fratrædelsesafta-
lerne. Klageinstansen kunne heller ikke se, hvilken inte-
resse afdelingen eller forbundet skulle have heri. 

255-2017 (j. nr. 17/251196) 

FOA Sydsjælland indklaget (afgørelse af 8. december 
2017)

Klage over, at en tillidsrepræsentant uden medlemmets 
vidende indgik aftale med arbejdsgiveren om, at med-
lemmet skulle fratages et løntillæg til en værdi af over 
3.000 kr. pr. måned. 

Medlem vagtcentralassistent A blev 5. oktober 2015  
ansat som vagtcentralmedarbejder ved en beredskabs-
central, der ejes af 4 kommuner. Ifølge ansættelsesbrevet 
tilkom der hende forskellige kvalifikationstillæg til en 
samlet værdi af ca. 3.000 kr. pr. måned. I henhold til den 
overenskomst, hun var ansat under, ville hun ved opnåel-
sen af 10 års anciennitet få en løntrinsstigning svarende 

til ca. 3.000 kr. om måneden. Hun opnåede 10 års  
anciennitet pr. 1. marts 2016, men fik ikke den overens-
komstmæssige lønstigning. Hun tog derfor kontakt til sin 
tillidsrepræsentant og FOA Sydsjælland. Senere modtog 
hun en ny lønaftale af 7. april 2016 underskrevet af hen-
des arbejdsgiver og tillidsrepræsentanten. Ifølge aftalen 
gjaldt den med tilbagevirkende kraft til hendes ansæt-
telse og fratog A de kvalifikationstillæg, som hun havde 
opnået ved sin ansættelsesaftale. 

A klagede herover til klageinstansen, som fandt, at den 
nye aftale stred mod ansættelsesaftalen, idet denne ikke 
indeholdt nogen bestemmelse, der gav arbejdsgiveren 
mulighed for at modregne de kvalifikationstillæg til en 
værdi af ca. 3.000 kr. pr. måned, som tilkom hende  
efter ansættelsesaftalen, i den overenskomstmæssige 
lønstigning af samme størrelse, hun som nævnt var  
berettiget til i henhold til overenskomstens § 6, stk. 3. 

Tillidsrepræsentanten havde derfor handlet klart mod A’s 
interesser ved at indgå lønaftalen 7. april 2016. Klagein-
stansen fandt det endvidere særdeles kritisabelt, at til-
lidsrepræsentanten havde indgået aftalen med arbejds-
giveren uden på forhånd at drøfte sagen med A. 

På den baggrund fandt klageinstansen, at A var beret-
tiget til erstatning for det tab, som aftalen af 7. april 
2016 havde (eller måtte have) påført A. Efter retningslin-
jerne for FOAs Klageinstans skal afdelingen udrede evt. 
godtgørelse eller erstatning, som klageinstansen måtte 
foreslå, hvor en tillidsrepræsentant er involveret, og hvor 
afdelingen har uddelegeret ansvarsområdet til tillidsre-
præsentanten. 

Da afdelingen havde oplyst, at den havde uddelegeret 
kompetencen til at forhandle løn på medlemmernes  
vegne til tillidsrepræsentanten, påhvilede erstatningsan-
svaret således afdelingen.

Selv om det følger af almindelige kollektivarbejdsretlige 
principper, at en fagforening (og en tillidsrepræsentant 
efter bemyndigelse fra fagforeningen) kan forhandle på 
vegne af sine medlemmer om overenskomstbaserede 
krav, og at medlemmet i reglen vil være bundet af for-
handlingsresultatet med arbejdsgiveren, fandt klagein-
stansen under hensyn til sagens ekstraordinære karak-
ter, at det – inden der blev taget stilling til udmålingen af 
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den erstatning, der tilkom A – burde overvejes, om afta-
len af 7. april 2016 kunne tilsidesættes i forhold til A. Af-
gørelsen indeholder en nærmere argumentation herfor. 

Efter det oplyste lagde klageinstansen til grund, at FOA 
som A’s faglige organisation ikke agtede at rejse spørgs-
målet om tilsidesættelse af aftalen af 7. april 2016 fag-
retligt. 

Det var derfor klageinstansens opfattelse, at A selv kunne 
rejse sag ved de almindelige domstole mod arbejdsgive-
ren med påstand om, at aftalen af 7. april 2016 ikke kun-
ne gøres gældende mod hende, jf. lov om arbejdsretten 
og faglige voldgiftsretter § 11, stk. 2 og § 22, stk. 1.

Klageinstansen fandt endvidere, at A efter almindelige 
erstatningsretlige grundsætninger over for afdelingen 
var forpligtet til at søge at begrænse sit tab. 

Klageinstansen henviste derfor A til at engagere en advo-
kat til at bistå sig hermed og i første omgang at søge at 
opnå en ordning med arbejdsgiveren. 

Det måtte overlades til advokaten at skønne over, om der 
i givet fald burde anlægges en retssag mod arbejdsgive-
ren, herunder hvorledes sagen skulle føres. 

Da afdelingen som nævnt var forpligtet til at dække A’s 
tab – herunder også evt. sagsomkostninger i tilfælde af, 
at en sag mod arbejdsgiveren blev tabt – forudsatte kla-
geinstansen, at afdelingen i givet fald accepterede, at der 
blev anlagt sag mod arbejdsgiveren. I tilfælde af, at afde-
lingen ikke accepterede, at en sag blev ført, ville klagein-
stansen anse A’s tabsbegrænsningspligt for opfyldt, og 
erstatningens størrelse ville blive fastsat på det forelig-
gende grundlag.

Klageinstansen forudsatte endvidere, at det blev advoka-
tens opgave efter aftale med A at søge at indgå forlig 
med afdelingen om erstatningens størrelse, hvis det ikke 
lykkedes at få tilsidesat aftalen af 7. april 2016, og at ad-
vokaten skulle bistå A med at formulere hendes krav om 
størrelsen af erstatningen over for klageinstansen, hvis 
der ikke kunne indgås forlig herom med afdelingen. 

Da afdelingen som nævnt var erstatningsansvarlig for A’s 
evt. tab – og da det også var i afdelingens interesse at 

søge at få lønaftalen af 7. april 2016 tilsidesat – foreslog 
klageinstansen, at afdelingen dækkede A’s advokatom-
kostninger med foreløbig op til 30.000 kr.
 
Klageinstansen henviste i øvrigt A til på ny at indbringe 
sagen for klageinstansen, hvis det ikke lykkedes at få til-
sidesat aftalen af 7. april 2016, og der ikke kunne indgås 
forlig med afdelingen om størrelsen af den erstatning, 
der tilkom A, jf. ovenfor, eller hvis der blev behov for dæk-
ning af advokatomkostninger ud over 30.000 kr. 

256-2017 (j. nr. 17/251934) 

FOA Vendsyssel indklaget (afgørelse af 20.november 
2017)

Klage over FOA Vendsyssels og FOAs (forbundet)  
behandling af medlemmets arbejdsskadesag. 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring traf 12. oktober 2016 
afgørelse om, at en skade, der var overgået medlem A i 
form af diskusprolaps ikke kunne tilskrives en hændelse 
på A’s arbejdsplads i november 2011. Afgørelsen blev 
indbragt for Ankestyrelsen, der 8. maj 2017 stadfæstede 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, idet også 
Ankestyrelsen fandt, at A’s rygskade ikke var en arbejds-
skade. 

A klagede over den bistand, hun havde modtaget fra  
faglig konsulent B, FOA Vendsyssel, i forbindelse med  
arbejdsskadesagen. A mente, at hun enten var blevet  
forkert vejledt eller vildledt af B. Hvis B havde haft kon-
takt til forbundet, mente A endvidere, at der også forelå 
dårlig sagsbehandling fra forbundets side, Klageinstan-
sen bemærkede, at A ikke havde konkretiseret, på hvilken 
måde B skulle have vejledt hende forkert eller vildledt 
hende, bortset fra, at A havde anført, at B stillede hende i 
udsigt, at hun havde en god sag, og at den ville kunne 
indbringe hende en stor erstatning. 

Under klageinstansens gennemgang af sagen havde kla-
geinstansen intet fundet, der tydede på, at A’s arbejds-
skadesag ikke havde været håndteret forsvarligt af B eller 
andre af afdelingens medarbejdere forud for og under 
sagens behandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 
og i Ankestyrelsen. Klageinstansen havde således ikke 
fundet grundlag for at antage, at A skulle have modtaget 
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forkert vejledning fra B eller andre af afdelingens medar-
bejdere. 

Det fremgik af klagen, at A var blevet meget skuffet over 
sagens udfald i Ankestyrelsen, og at hun mente, at B 
havde udtalt sig alt for optimistisk over for hende om 
hendes muligheder for at vinde sagen. Som sagen forelå 
oplyst for klageinstansen fandtes det imidlertid ikke 
sandsynliggjort, at B skulle have udtalt sig på en sådan 
måde, at A kunne være bibragt en sikker forventning om, 
at sagen ville ende med et positivt resultat. Under alle 
omstændigheder måtte A have været klar over, at ingen 
medarbejder i FOA havde kunnet give hende nogen ga-
ranti for et bestemt udfald af sagen, Klageinstansen hav-
de således ikke grundlag for at kritisere B eller andre 
medarbejdere i FOA Vendsyssel eller i forbundet i forbin-
delse med A’s arbejdsskadesag. 

258-2017 (j. nr. 17/271064) 

FOA Viborg indklaget (afgørelse af 27. oktober 2017)

Klage over FOA Viborgs manglende indsats i et tidligere 
medlems lønsag. 

Det tidligere medlem A anførte i sin klage bl.a., at han fle-
re gange siden 2005 havde henvendt sig til afdelingen, 
idet han havde fået for lidt i løn. 
Klageinstansen forstod klagen således, at A gjorde gæl-
dende, at afdelingen ikke havde arbejdet tilstrækkeligt 
med hans sag, og at han derfor havde lidt et tab på mini-
mum 500.000 kr., som han krævede erstattet af afdelin-
gen. 

Afdelingen oplyste, at A siden 2002 havde været ansat i 
fleksjob i en kommune efter gammel ordning. Afdelingen 
havde især det seneste halve år oplevet en massiv ’bom-
bardering’ af henvendelser fra A. Han havde herunder 
stillet krav om, at afdelingen skulle forhandle en massiv 
lønstigning, som var helt utopisk i forhold til, hvad andre 
servicemedarbejdere tjener i kommunen.

Afdelingen havde dog til brug for en eventuel lønforhand-
ling bedt A om at fremkomme med beskrivelser af, hvilke 
funktioner og kvalifikationer, han mente skulle ligge til 
grund for forhandlingen, i tråd med hvad afdelingen altid 
gør, når der skal ske en individuel lønforhandling.

A havde imidlertid ikke leveret sådanne beskrivelser. 

Afdelingen orienterede i øvrigt om forskellige henvendel-
ser fra A’s side om hans beskæftigelsesforhold i 2017. 

Efter modtagelsen af afdelingens ovennævnte oplysnin-
ger anmodede klageinstansen A om hans bemærkninger 
hertil. Samtidig bad klageinstansen A om at præcisere 
klagen og at oplyse, hvorledes han mente, at afdelingen 
havde påført ham det tab på minimum 500.000 kr., som 
han krævede erstattet af afdelingen. 

A besvarede denne anmodning med bl.a. at anføre, at 
han klagede over FOAs langsomme behandling af hans 
klage, over manglende lønstigninger og over, at han har 
været udsat for ord af den beskidte slags, samt at FOA 
var skyld i, at han mistede sit arbejde. Han havde ikke 
fået lønstigning siden 2003. Han havde bedt om at få 
dette rettet, men intet var sket i næsten 6 år. Dette måtte 
være FOAs skyld. Efter A’s beregninger har han fået 
66.000 kr. for lidt i løn og krævede yderligere 500.000 kr. 
for tilsvining af hans navn. 

Klageinstansen fandt det, som sagen forelå oplyst, ikke 
sandsynliggjort, at afdelingen havde behandlet A på en 
måde, der gav grundlag for at tilkende ham nogen er-
statning. 

259-2017 (j. nr. 17/271106) 

FOA Sydsjælland indklaget (afgørelse af 6. november 
2017)

Klage over FOA Sydsjællands håndtering af forhandlin-
gerne om medlemmets lønniveau i forbindelse med hen-
des ansættelse i en kommune i foråret 2016 og senere.

Medlem A blev ansat i V kommune 1. april 2016.
Hun fik 7. juni 2017 foretaget et løntjek i afdelingen, som 
oplyste, at hun var rigtigt placeret lønmæssigt. A spurgte 
ind til et kvalifikationstillæg, hun havde haft under sin 
tidligere ansættelse i K kommune, der varede fra 1997 til 
2013. Hun havde efterfølgende været ansat i N kommune 
i kort tid, indtil hun blev ansat i V kommune. 
En medarbejder i afdelingen oplyste, at hun ikke kunne få 
kvalifikationstillægget fra K kommune overført til stillin-
gen i V kommune. 
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A fandt, at dette måtte være uberettiget og anførte, at 
hverken afdelingen eller fællestillidsrepræsentanten kon-
taktede hende forud for de forhandlinger, der blev ført 
med V kommune i forbindelse med hendes ansættelse i 
foråret 2016, og hun mente således, at afdelingen place-
rede hende lønmæssigt uden om hende. 
Klageinstansen lagde efter de foreliggende oplysninger 
til grund, at det lønniveau, som A havde under sin ansæt-
telse i K kommune, skyldtes særlige forhold ved netop 
denne ansættelse, og klageinstansen havde ikke grund-
lag for at tilsidesætte afdelingens vurdering, hvorefter 
det ikke var muligt at få overført kvalifikationstillæg fra 
denne ansættelse til hendes ansættelse i V kommune. 
A havde først efter mere end et års forløb klaget over ikke 
at være tilstrækkeligt medinddraget i drøftelserne om-
kring hendes lønniveau i den nye stilling i V kommune. 
Allerede af den grund havde klageinstansen ikke tilstræk-
keligt grundlag for at tage denne del af klagen til følge. 
Klageinstansen kunne herefter ikke kritisere afdelingens 
håndtering af forhandlingerne om A’s lønniveau i V kom-
mune.

260-2017 (j. nr. 17/290215) 

FOA Nordsjælland indklaget (afgørelse af 27. november 
2017)

Klage over, at FOA Nordsjælland gav medlemmet forkert 
vejledning om hendes muligheder for at modtage vok-
senelevløn. 

Medlem A klagede over FOA Nordsjællands rådgivning af 
hende i forbindelse med hendes ansættelse som social- 
og sundhedsassistentelev i F kommune i perioden 
august 2017 til juni 2020. 

A fik i april 2017 tilbudt en praktikplads i F kommune og 
tog derfor kontakt til FOA Nordsjælland vedrørende 
spørgsmålet om voksenelevløn. Hun spurgte sagsbe-
handler B, om hun automatisk kom på voksenelevløn,  
når hun fyldte 25 år i 2018. Hertil svarede B ja, og han 
bekræftede dette pr. mail. På dette grundlag takkede A ja 
til den tilbudte praktikplads og underskrev sin uddannel-
sesaftale,
 
A fik 27. juli 2017 at vide af B, at han havde vejledt hende 
forkert, idet hun ikke ville overgå til voksenelevløn fra hun 

fyldte 25 år. Dette blev bekræftet af hendes uddannel-
seskonsulent i kommunen 26. august 2017. Havde A 
vidst dette fra start af, ville hun have udskudt sin uddan-
nelsesstart, så hun havde uddannelsesstart som 25-årig 
og kunne få voksenelevløn under hele forløbet. Hun havde 
baseret sin uddannelsesbeslutning og privatøkonomi på 
grundlag af den fejlagtige vejledning, hun havde modta-
get.

Den månedlige difference mellem voksenelevløn og ordi-
nær elevløn var på 8.550 kr. 

Afdelingen bekræftede, at afdelingen havde vejledt A  
fejlagtigt med hensyn til voksenelevløn, idet A først ville 
fylde 25 år, efter at hun havde påbegyndt sin uddannelse. 
Det fremgår af overenskomsten, at man skal være fyldt 
25 år, inden man påbegynder sin uddannelse for at kunne 
opnå voksen elevløn. Afdelingen havde både pr. mail og 
ved personligt møde beklaget det skete over for A. 

Der lykkedes imidlertid, efter A’s indgivelse af klage til 
klageinstansen, afdelingen at indgå aftale med kommu-
nen om, at A undtagelsesvis ville blive aflønnet med vok-
senelevløn fra måneden efter, at hun fylder 25 år. 

A blev gjort bekendt med den indgåede aftale, men  
fastholdt den indgivne klage. 

I overensstemmelse med afdelingens beklagelse af den 
forkerte vejledning af A udtalte klageinstansen kritik af, 
at A blev vejledt forkert om sin ret til voksenelevløn. Kla-
geinstansen bemærkede herved, at vejledningen drejede 
sig om et særdeles vigtigt økonomisk anliggende for A, 
og at vejledningen utvivlsomt – indtil det lykkedes afde-
lingen at rette op på forholdet gennem aftalen med kom-
munen om, at A undtagelsesvis fik tildelt voksenelevløn 
– var til betydelig ulempe for hende. 

Da det imidlertid som nævnt efterfølgende var lykkedes 
afdelingen at skaffe A de lønvilkår, som hun forventede at 
opnå på grundlag af den forkerte vejledning, fandt klage-
instansen ikke anledning til at tilkende A økonomisk 
kompensation for den ulempe, som den forkerte vejled-
ning påførte hende. 
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Klagernes fordeling på kvinder og mænd.

Kvinde Mand I alt

20 9 29*)

Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse 

Klager 
med-
hold
(helt 
eller 
delvist)

Fore-
slået 
erstat-
ning/
godt-
gørelse

Klager 
ikke 
med-
hold

Klagen 
ikke 
reali-
tetsbe-
handlet

Klager  
i alt

FOA forbundet 2 1 1 3

A-kasse 3 2 1*) 4

Frederikshavn 1 1

Frederikssund 1 1

Horsens 1 1

KLS 1 1**) 2

Kolding 1 1

København S 1 1 1

Nordsjælland 1 2 3

Roskilde 1 1

SOSU 2 2

Silkeborg- 
Skanderborg

1 1

Sjælland 2 2

Sydfyn 1 1

Sydsjælland 1 1 1 2

Vendsyssel 1 1

Viborg 1 1

Aarhus 2 2

I alt 10 5 18 2 30 ***)

Statistisk oversigt over de  
afgjorte sager

Klagernes fordeling på faggrupper

Social-  
og Sundhedssektoren: 16

Social- og sundhedsassistent (5) 
social- og sundhedshjælper (8) 
handicaphjælper (1)  
afdelingsleder (2)

Pædagogisk Sektor: 3 
Pædagogmedhjælper (1)  
dagplejer (2) 

Kost- og Servicesektoren: 4
Rengøring (3)  
køkken (1)

Teknik- og Servicesektoren: 4
Buschauffør (3)  
vagtcentralpersonale (1)

Uoplyst: 2

I alt 29*)

Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse 

Antal Forbund Afdelinger A-kasse i alt

I alt 3 23 4 30***)

*) Når antallet af klagere (29) er højere end antallet af afgørelser (27) skyldes det, at 
der i 2 af sagerne optrådte 2 klagere (sag nr. 197 og 254).

*) Sag nr. 244
**) Sag nr. 253
***) Når antallet af klagere på skemaerne udgør 30, mens det samlede antal  
afgørelser kun udgør 27, skyldes det, at 2 af afgørelserne angik klager over både  
afdeling og forbund (sag nr. 197 og sag nr. 254) og at 1 af afgørelserne angik  
klager over både afdeling og a-kasse (sag nr. 245). 
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Retningslinjer for FOAs  
Klageinstans

Senest godkendt af FOAs hovedbestyrelse  
23.-24. august 2011.

Formål

Formålet med en klageinstansordning er at sikre det  
enkelte medlems rettigheder i FOA og OAA (nu FOAs  
A-kasse).

Bemærkning:
Det er præciseret, at dommeren omfatter både forbund 
(inkl. Afdelinger, klubber mv.) og arbejds-løshedskasse.

Område

Dommeren behandler sager fra medlemmer over sags-
behandling og afgørelser, som angår medlemmets indivi-
duelle, personlige rettigheder.

Bemærkning:
Der skal være tale om et medlems konkrete sag, som 
sagsbehandles af FOA og OAA (nu FOAs A-kasse) som led 
i den service, der ydes overfor medlemmer.

Undtaget er sager af egentlig politisk karakter samt  
sager, der er omfattet af andre klagemuligheder.

Bemærkning:
Ved sager af ’politisk karakter’ tænkes på FOAs alminde-
lige virke som interesseorganisation for kollektive rettig-
heder, eks. OK-forhandlinger og andre forhandlinger ved-
rørende generelle ansættelsesvilkår samt det generelle 
politiske og fagpolitiske arbejde (medlemskab af LO, in-
ternationalt arbejde mv.). Det er ikke meningen, at dom-
meren skal afløse afgørelser efter lovgivningen, som kan 
ankes, f.eks. ankesager til DfA eller lignende.

Medlemmet skal være gyldigt medlem af FOA, når sagen 
opstår. 

På begæring af FOA kan dommeren behandle sager, selv 
om der ikke foreligger klage fra et medlem.
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Klagen

Klagen indgives direkte til dommeren, som indhenter de 
nødvendige oplysninger til sin vurdering og afgørelse af 
sagen.

Bemærkning:
Dommeren foretager først egentlig sagsbehandling,  
når den, der klages over, har været hørt.

Dommeren

Dommeren udpeges af hovedbestyrelsen for en 4-årig 
periode og må ikke være medlem af eller ansat i organi-
sationen.

Dommeren skal have en relevant faglig baggrund, skal 
være uvildig og fremtræde som sådan.

Afgørelse

Dommeren kan:
 ∆ beslutte at en klage er ubegrundet
 ∆ udtale kritik af en sags behandling eller afgørelse
 ∆ foreslå ændring af en afgørelse, forretningsgange eller 
lignede eller

 ∆ foreslå erstatning.

Bemærkning:
Alle afgørelser er indstillinger, som skal følges, hvis  
dommeren skal have den ønskede værdi.
 
I klagesager, hvor en tillidsrepræsentant er involveret, og 
hvor afdelingen har uddelegeret ansvarsområdet til til-
lidsrepræsentanten, udreder afdelingen evt. godtgørelse 
eller erstatning, som FOAs Klageinstans måtte foreslå.

I øvrige sager, hvor en tillidsrepræsentant har ydet råd-
givning/opgaveløsning til et medlem, og hvor FOAs Kla-
geinstans måtte foreslå en godtgørelse/erstatning til 
medlemmet, udreder forbundet denne. 

Beretning

Dommeren udarbejder én gang om året en skriftlig be-
retning om sit virke.

Sekretariat

Klageinstansens sekretariat oprettes og drives af for-
bundet og er placeret i København.

Ikrafttræden

Ordningen træder i kraft 1. april 1997 og kan behandle 
klager opstået efter 1. januar 1997.
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APRIL 2018

FOAs Klageinstans
Beretning 2017

I en organisation med ca. 180.000 medlemmer og ca. 1.300 medarbej-
dere fordelt over hele  landet kan der opstå situationer, hvor man føler sig 
forkert behandlet. 
Derfor har man ret til at klage over sagsbehandlingen, hvis man mener, 
FOA eller FOAs  A-kasse har behandlet en sag ukorrekt. 

FOAs Klageinstans behandler disse sager og udgiver hvert år en skriftlig 
beretning. 

FOA
FOA er Danmarks tredjestørste fagforening. Siden 1899 har vi kæmpet 
for bedre løn- og arbejdsforhold til vores medlemmer. Hovedopgaven er 
at indgå overenskomster, som sikrer en god løn og moderne, ordnede 
arbejdsvilkår. Det er FOA, der aftaler din løn, dine tillæg, din arbejdstid, 
din pension, dine barselsregler, dine ferieregler og dine muligheder for 
uddannelse. Vores opgave i FOA er også at sikre et stærkt fagligt fælles-
skab. Ved at stå sammen i FOA, står hvert enkelt medlem stærkere. Og 
med den fælles styrke kan vi optræde handlekraftigt. 

Staunings Plads 1-3
1790 København V

Tlf. 46 97 26 26
foa.dk


