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Indledning 

HK’s Klagenævn har i perioden 1. maj 2011 – 1. maj 2012 i alt 
behandlet 47 sager, heraf er 14 uafsluttede. Af de 47 sager var 15 
påbegyndt i sidste periode. 

Sagerne er listet kronologisk og organisatorisk og indeholder HK 
afdeling/sektor/A-kasse, klageårsag og resultat. 

Resultatet fordeler sig som følger: 

Ingen kritik: 10 sager 

Delvis kritik: 3 sager 

Forlig: 6 sager 

Afvist: 5 sager 

Henlagt: 2 sager 

Frafaldet: 3 

Videresendt: 9 sager 

Uafsluttet: 14 sager 

Sagernes fordeling på M/K: 12 mænd og 35 kvinder.  

0 sager angik flere medlemmer.  

 

Sag nr. 16-2010 

Klage over HK/Sjælland og HKA 

Der var overordnet klaget over den behandling, medlemmet modtog af HK og andre instanser i forbindelse 
med det, som hun kalder ”den gamle sag” og som fandt sted omkring 2001-2002. 

Medlemmet klagede videre over, at HKA ikke vil tilbagebetale hendes A-kasse kontingent fra 2002, hvor 
medlemmet blev tilkendt førtidspension, og indtil hendes udmeldelse fra HKA i 2010, samt at HK/Sjælland 
ikke vil stå ved, at medlemmet af en medarbejder var blevet lovet, at hun ville få kontingentet tilbagebetalt. 

Der var endvidere klaget over, at medlemmet ikke kunne få fuld aktindsigt i alle sine sagsakter i 
HK/Sjælland og HKA, at hun ikke af HK/Sjælland havde fået en begrundelse for en bestemt medarbejders 
mundtlige afgørelse i hendes sag, at hun ikke kunne komme igennem på telefonen til navngivne 
medarbejdere, samt at HK/Sjælland ikke ringede tilbage til hende, når hun havde lagt en besked og 
anmodet herom. 

Endelig var der klaget over, at medlemmet aldrig var blevet indkaldt til en samtale hos HK for at vurdere, 
om hun kunne varetage et fleksjob. 

Med hensyn til klagen over sagsforløbet i ”den gamle sag”, så fandt Klagenævnet på grund af den lange tid, 
der var gået siden sagsforløbet i 2001-2002, at det ikke ville være muligt at få oplyst sagen i en tilstrækkelig 
og objektiv grad. Klagenævnet valgte derfor ikke at behandle denne del af klagen med henvisning til § 7 i 
retningslinjerne for Klagenævnet, hvorefter Klagenævnet ikke har en forpligtigelse til at behandle klager, der 
indgives mere end et år efter at en sag er afsluttet.  

Med hensyn til kravet om tilbagebetaling af A-kasse kontingentet fra tilkendelsen af førtidspension i 2002 til 
udmeldelsen i 2010 så måtte Klagenævnet indledningsvis tage stilling til de to modsatrettede synspunkter 
fra henholdsvis medlemmet og HKA. 

Ordforklaring 
 
Afvist: Skal forstås således, at det er sager, 
der ligger uden for Klagenævnets 
kompetence. 
 
Henlagt: Sekretariatet hørte ikke senere fra 
klageren. 
 
Ingen kritik: Klagenævnsformanden fandt 
ingen anledning til at kritisere 
sagsbehandlingen. 
 
Opfordring til kompensation: 
Klagenævnsformanden opfordrede til 
økonomisk godtgørelse. 
 
Kritik: Klagenævnsformanden udtrykte kritik 
af den sagsbehandling, der havde fundet sted 
 
Uafsluttet: Sager, der er registreret, men 
stadig mangler en tilbagemelding fra de 
implicerede parter. 
 
Videresendt: Sager, der ikke først har været 
forelagt i afdelingen og efterfølgende er løst 
uden Klagenævnets medvirken. 
 
Forlig: Sager, hvor parterne har afgjort 
mellemværendet i mindelighed og uden 
Klagenævnets afgørelse. 
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HKA oplyste, at medlemmet i forbindelse med ansøgningen og tilkendelsen af førtidspension i 2002 fik 
tilsendt et brev, hvoraf de nærmere betingelser for førtidspensionisters ret til at modtage A-kasse dagpenge 
fremgik. HKA kunne kun fremvise en ”tom” standardskrivelse uden dato og medlemmets navn til 
sandsynliggørelse af, at skrivelsen blev sendt til hende. 

Medlemmet mente ikke at have set denne skrivelse før, og hun mente ikke at have modtaget denne 
vejledning. Medlemmet mente, at HKA burde have vidst, at hun ikke efter tilkendelsen af førtidspension 
kunne stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet og dermed kunne få mulighed for at modtage A-kasse 
dagpenge, og at HKA derfor dengang skulle have oplyst hende om, at hun burde melde sig ud af A-kassen. 

HKA oplyste, at medlemmet fortsat havde ret til at stå i A-kasse, og at beslutningen om at melde sig ud 
måtte være hendes egen vurdering, efter at have modtaget omtvistede skrivelse. 

Grunden til at HKA ikke kunne fremvise en kopi af den konkrete skrivelse til medlemmet var, at man ifølge 
arkivlovgivningen kun havde pligt til at gemme dokumenter i 5 år. HKA oplyste endvidere, at man kunne se, 
at Arbejdsdirektoratet havde givet meddelelse om førtidspensionen, og at det herefter var en helt fast 
procedure, at der gik besked til den relevante afdeling og derefter til medlemmet. Denne arbejdsgang var 
helt fast. 

HKA bemærkede, at Arbejdsskadestyrelsen havde truffet afgørelse om, at HKA var berettiget til ikke at 
tilbagebetale kontingentet, da Arbejdsskadestyrelsen ikke fandt det dokumenteret, at HKA havde begået 
den fejl ikke at sende omtvistede skrivelse til medlemmet. 

Klagenævnet skulle således vurdere, om det fandtes tilstrækkeligt sandsynliggjort, at HKA's faste procedure 
også blev gennemført i dette konkrete tilfælde, således at brevet med vejledningen om A-kasse dagpenge 
for modtagere af førtidspension også var blevet sendt til medlemmet. 

Denne vurdering skulle også ses i lyset af, at der var forløbet næsten 8 år, fra brevet skulle have været 
modtaget af medlemmet, og til hun klagede over, at hun ikke havde modtaget brevet. 

Når det måtte lægges til grund, at der var givet besked til HKA fra Arbejdsdirektoratet om medlemmets 
førtidspension, og da der efter det oplyste i HKA var en helt fast procedure omkring afsendelsen af den 
omtvistede oplysningsskrivelse, når der var modtaget besked fra Arbejdsdirektoratet om medlemmets 
førtidspension, så fandt Klagenævnet det tilstrækkeligt sandsynliggjort, at skrivelsen i 2002 også blev sendt 
til medlemmet. Klagenævnet vurderede videre, at det ikke kunne lastes HKA, at man ikke efter 8 års forløb 
havde en decideret kopi af den faktiske skrivelse. 

Selvom medlemmet havde oplyst, at HKA burde have vidst, at hun aldrig kunne stå til fuld rådighed for 
arbejdsmarkedet mere, så havde hun stadigvæk retten til at stå i HK's A-kasse, og ifølge reglerne og 
Arbejdsskadestyrelsens afgørelse havde medlemmet kun ret til at få tilbagebetalt sit kontingent, hvis hun 
ikke havde ret til at være medlem af A-kassen. 

Klagenævnet fandt derfor ikke grundlag for at udtale kritik af HKA i forbindelse med, at HKA ikke vil 
tilbagebetale Deres A-kasse kontingent for perioden fra 2002 til 2010. 

Med hensyn til klagen over at en medarbejder i HK/Sjælland havde lovet medlemmet, at hun ville få Deres 
A-kasse kontingent tilbagebetalt, så havde HK/Sjælland oplyst, at de medarbejdere, som medlemmet har 
drøftet dette med, aldrig havde stillet hende i udsigt, at det indbetalte A-kasse kontingent ville blive 
tilbagebetalt, men at medlemmet af afdelingen var blevet lovet, at efterlønsbidraget ville blive tilbagebetalt, 
hvilket skete i januar 2010. 

Da kontingentet i henhold til Arbejdsskadestyrelsens afgørelse kun kunne tilbagebetales, hvis 
medlemskabet slettes på grund af svig, hvis medlemskabet annulleres, fordi betingelserne for optagelse i A-
kassen ikke var opfyldt, eller hvis man uretmæssigt havde været medlem af en dansk A-kasse, så 
vurderede Klagenævnet, at det havde formodningen imod sig, at en medarbejder i afdelingen skulle have 
lovet, at medlemmet kunne få Deres kontingent tilbagebetalt. Klagenævnet fandt ikke grundlag for at udtale 
kritik af dette punkt. 
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Med hensyn til klagen over at medlemmet ikke havde modtaget aktindsigt fra afdelingen om hendes 
klagesag, fremsendte HK/Sjælland Klagenævnssekretariatets opfordring kopi af alle akter, der var 
registreret i journalsystemet, siden medlemmet havde indgivet sin klage primo 2010, og disse bilag var 
blevet videresendt til medlemmet. Klagenævnet udtalte ikke kritik af dette punkt. 

Med hensyn til klagen over, at HKA ikke vil sende medlemmet en kopi af alle akter og skærmbilleder i 
hendes sag for perioden fra 2010 og 15 år tilbage henviste Klagenævnet til bekendtgørelse nr. 800 af 28. 
juni 2010, bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser, hvorefter 
et medlem eller et repræsentant for et medlem af en A-kasse har ret til aktindsigt i sin sag. 

Bestemmelsen havde følgende ordlyd: 

§ 12. Medlemmet har efter anmodning ret til at gøre sig bekendt med akterne i sin sag. Det samme har den, 
som medlemmet lader sig repræsentere af. 

Stk. 2. Aktindsigt kan ske ved, at medlemmet får lejlighed til at gennemse sagens akter, eller at 
medlemmet får kopi af sagens akter. 

Ifølge denne bestemmelse, som HKA i henhold til loven skulle rette sig efter, var HKA berettiget til at give 
medlemmet aktindsigt i hendes sagsakter og skærmbilleder ved at lade hende gennemse sagens akter, 
som HKA har tilbudt hende. 

Klagenævnet udtalte derfor ikke sin kritik af, at HKA valgte at give medlemmet aktindsigt i 
overensstemmelse med den gældende bekendtgørelse på området, selvom det ville medføre en vis ulempe 
for medlemmet. 

Med hensyn til klagen over, at HK/Sjælland ikke vil give medlemmet en begrundelse for en navngiven 
medarbejders mundtlige afgørelse i hendes sag, så havde afdelingen oplyst, at der ikke var tale om, at 
medarbejderen traf en mundtlig afgørelse i sagen, men derimod at han blot oplyste, at afdelingen 
betragtede medlemmets brev af 22. januar 2010 som en klage over afdelingens afgørelse af 21. januar 
2010. Udtalelsen skulle mere betragtes som en servicemeddelelse om, at medlemmet ikke behøvede at 
skrive et nyt klagebrev og heller ikke behøvede at bekymre sig om tidsfristen i afgørelsen, og afdelingen 
udarbejdede derfor ingen sagsfremstilling eller øvrige akter i den anledning. Klagenævnet udtaler ikke 
nogen kritik i den anledning 

Med hensyn til klagen over at medlemmet ikke kunne komme igennem til en anden navngiven medarbejder, 
så havde afdelingen oplyst, at medlemmet havde fået udleveret medarbejderens direkte telefonnummer, 
således at hun kan ringe direkte til hende. 

Klagenævnet bemærkede, at det forekom meget naturligt, at man ikke altid kunne komme igennem til en 
konkret medarbejder, selvom man havde det direkte telenummer på pågældende, og Klagenævnet udtalte 
derfor ikke kritik af HK/Sjælland i dette punkt. 

Med hensyn til klagen over, at HK/Sjælland ikke ringede tilbage til medlemmet, når hun har lagt besked 
med ønske herom, oplyste afdelingen, at medlemmet i januar 2010 havde talt med tre forskellige 
medarbejdere. 

Afdelingen oplyste videre, at medlemmet den 25. januar talte med en medarbejder og oplyste, at hun gerne 
ville ringes op af anden navngiven medarbejder, og at hun så først kontaktede medlemmet pr. telefon den 
26. februar 2010. 

Klagenævnets vurderede, at der ikke burde gå mere end en måned, før et medlem blev ringet op af en 
afdelingsmedarbejder, når medlemmet havde udtrykt ønske om at blive ringet op, og Klagenævnet udtalte 
derfor sin kritik af dette punkt. 

Med hensyn til klagen over, at HK aldrig havde indkaldt medlemmet til en samtale efter tilkendelsen af 
hendes førtidspension for at konstatere, om hun kunne varetage et fleksjob, så mente Klagenævnet ikke, at 
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der skulle bestå en pligt for HK eller HKA til at indkalde medlemmet til en sådan samtale. Klagenævnet 
udtalte derfor ikke kritik af dette punkt.  

Sag nr. 32-2010 

Klage over HK/Sydjylland 

Der var klaget over, at HK/Sydjylland havde sendt et brev til medlemmets tidligere arbejdsgiver, uden at 
hun havde godkendt indholdet, og at hun af den grund skulle være opsagt fra arbejdsgiveren. Brevet skulle 
blot have indeholdt oplysninger om medlemmets rettigheder i henhold til ferieloven, når man var funktionær. 

Efter opsigelsen henvendte medlemmet sig igen i HK for at få hjælp, idet hun gerne ville afspadsere noget 
overarbejde i opsigelsesperioden. Efter modtagelsen af brevet fra HK ville Deres arbejdsgiver gerne have, 
at medlemmet afspadserede i opsigelsesperioden, men hun ville nu helst have timerne udbetalt. 

Medlemmet kontaktede derfor igen HK og ville gerne have noget gjort ved sagen, men fik nu oplyst, at hun 
ikke havde været medlem længe nok til, at hun kunne få ført en sag af HK. 

HK/Sydjylland bemærkede, at den pågældende medarbejder lige fra start havde oplyst medlemmet om, at 
hun ikke ville kunne få sagen videreført, hvis der ikke kunne opnås enighed med den tidligere arbejdsgiver, 
idet hun ikke havde været medlem i 3 måneder før sagens opståen. 

HK/Sydjylland oplyste, at medlemmets tidligere arbejdsgiver fra start ikke ville acceptere, at hun havde 
nogle overarbejdstimer til gode, men at han efter at have haft kontakt med HK accepterede, at medlemmet 
kunne afspadsere timerne, hvilket også var hendes oprindelige ønske. Medlemmet ville nu hellere have 
overarbejdstimerne udbetalt, og afdelingen havde forklaret medlemmet, at HK ikke havde mulighed for at 
diktere dette, samt at medlemmets sag fortsat ikke vil blive videreført retligt. 

Afdelingen oplyste, at man løbende under hele forløbet havde haft kontakt til medlemmet i henhold til 
hendes spørgsmål i sagen, og afdelingen oplyste videre, at man ikke før indgåelsen af aftalen med den 
tidligere arbejdsgiver har været bekendt med, at medlemmet - i stedet for hendes oprindelige ønske – 
ønskede at arbejde i hele opsigelsesperioden. HK/Sydjylland oplyste, at man mente at have varetaget 
medlemmets sagsforløb bedst muligt. 

Med hensyn til klagen over, at HK/Sydjylland havde afsendt et brev til den tidligere arbejdsgiver, uden at 
brevet var blevet godkendt af medlemmet, så var Klagenævnet enigt med afdelingen i, at det ikke var 
normal kutyme, at et brev fra afdelingen til medlemmets arbejdsgiver først skulle sendes til godkendelse 
hos medlemmet. 

Med mindre andet klart var aftalt måtte det forudsætningsvis ligge i medlemmets henvendelse til afdelingen, 
at afdelingen kunne sende breve til arbejdsgiver vedrørende den konkrete problematik. Klagenævnet 
udtalte derfor ikke kritik af HK/Sydjylland i denne forbindelse. 

Med hensyn til klagen over, at HK/Sydjylland accepterede, at medlemmet skulle afspadsere sine 
overarbejdstimer i opsigelsesperioden, så var der tydeligvis forskellige opfattelser hos medlemmet og 
HK/Sydjylland af, om hvorvidt afdelingen før indgåelsen af aftalen var bekendt med, at hun nu ikke længere 
ønskede at afspadsere overarbejdet. 

På trods af medlemmets faste overbevisning herom kunne Klagenævnet ikke anse det for tilstrækkeligt 
godtgjort, at HK/Sydjylland positivt vidste, at medlemmet ikke længere ønskede at afspadsere i 
opsigelsesperioden, når der særligt blev henset til, at medlemmet selv oprindeligt havde ønsket, at 
overarbejdstimerne skulle afspadseres. Klagenævnet udtalte derfor ikke kritik af HK/Sydjylland i denne 
forbindelse. 

Klagenævnet bemærkede i den forbindelse, at medlemmet som altovervejende udgangspunkt skal 
acceptere et forlig indgået med arbejdsgiveren, før dette endeligt indgås, men at den indgåede aftale med 
den tidligere arbejdsgiver netop afspejlede, hvad medlemmet i hvert fald tidligere i forløbet klart havde 
ønsket. Klagenævnet bemærkede videre, at afspadsering i en opsigelsesperiode var helt almindeligt 
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forekommende, og at arbejdsgiver i mange tilfælde kunne pålægge en medarbejder at afholde 
tilgodehavende afspadsering i opsigelsesperioden, uden at dette krævede accept fra den ansatte. 

Med hensyn til klagen over, at HK/Sydjylland ikke ville videreføre sagen over for arbejdsgiveren, så fremgår 
det af § 9 i HK/Danmarks love, at HK yder gratis juridisk bistand i uoverensstemmelser vedrørende 
arbejdsforhold, når uoverensstemmelsen er opstået efter 3 måneders medlemskab. 

Klagenævnet forklarede, at dette i praksis fortolkedes således, at også afledte tvister (i dette tilfælde tvisten 
om udbetaling eller afspadsering af overarbejde i opsigelsesperioden) som udgangspunkt blev betegnet 
som opstået inden for de første 3 måneders medlemskab, hvis hovedtvisten (selve opsigelsen) var sket 
inden for de 3 måneder. Klagenævnet udtalte derfor ikke kritik af HK/Sydjylland i denne forbindelse. 

Sag nr. 1-2011 

Klage over HK/Privat  

Der var klaget over, at medlemmet havde modtaget et mindre beløb i godtgørelse fra HK/Privat end nogle 
af hans kolleger, som havde indgået i samme sagskompleks, og at medlemmet generelt ønskede en højere 
godtgørelse, end nogen af de øvrige kolleger havde modtaget. 

HK/Privat havde på opfordring fra Klagenævnet betalt medlemmet og nogle af hans kolleger en godtgørelse 
for, at de ikke fik mulighed for at prøve deres sag efter forskelsbehandlingsloven. 

På baggrund af en henvendelse fra Klagenævnet i den nye klagesag indkaldte HK/Privat klageren til et 
fornyet forligsmøde. Klager blev her tilbudt samme godtgørelse, som de af kollegerne, der havde modtaget 
den høje godtgørelse. 

Klager var fortsat ikke tilfreds med godtgørelsens størrelse, men Klagenævnet fandt, at den tilbudte 
godtgørelse var rimelig og udtalte, at medlemmet var henvist til at anlægge sag mod HK/Privat, hvis han 
fortsat krævede en højere godtgørelse. 

Herefter accepterede klager det af HK/Privat tilbudte forlig, og Klagenævnet foretog ikke yderligere i sagen. 

Sag nr. 3-2011 

Klage over HK/Handel Hovedstaden og HK/JurKom 

Der blev klaget over, at HK/Handel Hovedstadens sagsbehandling i forbindelse med, at klager var blevet 
sagt op fra sin stilling, mens hun var gravid. Arbejdsgiver begrundede opsigelsen med 
samarbejdsvanskeligheder. 

Der blev tillige klaget over, at HK’s Juridiske Kompetencecenter (JurKom) ikke ville videreføre sagen retligt, 
da man ikke mente, at sagen ville kunne vindes for klager. 

Klager havde oplyst, at hun 3 dage før sin opsigelse mundtligt havde fortalt sin chef, at De hun var gravid. 
Samme dag, hvor klager blev opsagt om eftermiddagen, sendte klager en mail til sin chef om, at hun var 
gravid.  

Klager havde på arbejdspladsen en kollega, som havde givet hende vanskeligheder, og klager havde i 
slutningen af ansættelsesforholdet skrevet en mail til sin chef, hvor hun beskrev problemerne. Klager 
oplyste, at arbejdsgiveren nu brugte mailen som påskud for at opsige hende. 

Mere konkret var der i relation til HK/Handel, Hovedstaden klaget over, at klager ikke mente, at sagen blev 
behandlet indenfor en rimelig tidsfrist, at afdelingsmedarbejderen ikke besvarede klagers telefonopkald, 
selvom hun lagde beskeder til hende, at det ikke var rimeligt, at afdelingen ikke havde afklaret klagers 
feriepengekrav, at afdelingsmedarbejderen ikke skulle have skrevet til virksomheden, at klager dagen før 
opsigelsen havde talt med sin chef i to minutter, at afdelingen ikke havde orienteret klager om et 
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forligstilbuds bortfald ved sagens overgang til vurdering i JurKom, at afdelingen havde sendt et 
orienteringsbrev med fortrolige bilag til virksomheden, samt at afdelingen havde skrevet til modparten, at 
HK var udtrådt af sagen. 

Klagen over HK/JurKom angik, at klager ikke kunne forstå, at man ikke vil yde hende retshjælp til at 
videreføre sagen mod virksomheden, fordi hun kun mundtligt har oplyst om sin graviditet og på grund af 
ordlyden af en e-mail til arbejdsgiveren. 

HK/JurKom havde vurderet, at det ikke var muligt at vinde sagen for klager på grund af det skriftlige bevis, 
der forelå i sagen i form af mailen fra klagers arbejdsgiver, der kunne dokumentere den påtænkte opsigelse 
af klager, dagen før at det kunne dokumenteres, at klager havde oplyst om graviditeten. 

HK/Handel Hovedstaden mente ikke, at der kunne rejses kritik af den af afdelingen udførte sagsbehandling, 
og at man tilvejebragte et tilfredsstillende grundlag til, at forbundets juridiske kompetencecenter kunne 
vurdere sagen på et sagligt grundlag. 

HK/Handel Hovedstaden mente også, at sagsbehandlingen har været gennemført inden for rimelige 
tidsfrister, men beklagede over for klager, at afdelingen havde fremsendt en orienteringsskrivelse til hendes 
tidligere arbejdsgivers adresse, men understregede, at det kun var orienteringsskrivelsen og ikke 
sagsrelevante eller følsomme oplysninger, der fejlagtigt blev sendt til adressen. 

Afdelingen oplyser videre, at klager var fuldt orienteret om, at forligstilbuddet fra modparten var bortfaldet, 
når hun takkede nej til tilbuddet og i stedet anmodede HK om at videreføre sagen. 

På baggrund af sagens oplysninger vurderede Klagenævnet, at en lokal sagsbehandling på et halvt år, før 
sagen videresendes vil vurdering i JurKom, nok lå i ”den høje ende” men mente ikke, at der var grundlag for 
kritik, da der i perioden flere gange havde været ført forhandlinger med modparten. Klagenævnet fandt det 
beklageligt, at klager i forløbet med afdelingen havde haft den oplevelse, at afdelingen var vendt tilbage til 
hende, når hun havde bedt om det, men Klagenævnet fandt det på baggrund af sagens oplysninger ikke 
tilstrækkeligt godtgjort, at der var anledning til at udtale kritik af afdelingen i dette punkt. 

Med hensyn til feriepengekravet havde HK/Handel Hovedstaden forstået på klager, at hun ikke ønskede 
afdelingens hjælp til at inddrive dette. Klagenævnet fandt det meget uheldigt, at der var opstået 
misforståelser mellem klager og afdelingen i denne anledning, samt at afdelingen ikke tidligere i forløbet 
havde forsøgt at klargøre, om klager faktisk ønskede afdelingens hjælp til inddrivelsen, men Klagenævnet 
var enigt med HK/Handel Hovedstaden i, at der ikke var opstået et økonomisk tab som følge af 
misforståelsen, og Klagenævnet udtalte derfor ikke sin kritik af afdelingen for ikke at ville betale klager en 
økonomisk erstatning i den forbindelse. 

Med hensyn til klagen over, at HK/Handel Hovedstaden i brev havde bekræftet over for virksomheden, at 
klager havde talt med sin chef i to minutter, så var Klagenævnet enigt med afdelingen i, at oplysningen ikke 
havde skadet sagen, hvorfor der ikke blev udtalt kritik af dette punkt. 

I relation til klagen over, at klager ikke af afdelingen var blevet orienteret om, at DI’s forligstilbud var 
bortfaldet, når sagen blev oversendt til JurKom til vurdering, så var der meget modsatrettede opfattelser 
mellem Dem og afdelingen med hensyn til, hvad der var blevet oplyst om. 

Klagenævnet kunne konstatere, at kommunikationen imellem klager og afdelingen åbenlyst ikke havde 
været tilstrækkeligt klar, men når der blev henset til den faste praksis om, at der fra afdelingens side blev 
oplyst til medlemmet, hvis en handling medfører, at et forligstilbud måtte anses for bortfaldet, og når 
afdelingsmedarbejderen oplyste, at hun i klagers sag med sikkerhed havde meddelt klager dette, så fandt 
Klagenævnet det ikke tilstrækkeligt godtgjort, at afdelingen ikke forinden sagens oversendelse til JurKom 
havde givet klager denne oplysning. 

Klagenævnet udtalte derfor ikke sin kritik af dette punkt, men Klagenævnet fandt det uheldigt, at HK/Handel 
Hovedstaden ikke havde meddelt klager denne oplysning skriftligt, da misforståelsen på den måde kunne 
have været undgået. 
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Klagenævnet fandt det ligeledes meget uheldigt, at HK/Handel Hovedstaden havde fremsendt et brev til 
virksomheden, der for klager kunne fremstå som om, at der er sendt fortrolige bilag om sagen til modparten. 
Klagenævnet udtalte derfor sin kritik af dette punkt. 

Vedrørende klagen over HK/JurKom om, at man ikke vil videreføre klagers sag, fordi hun i første omgang 
kun mundtligt havde orienteret virksomheden om sin graviditet, udtalte Klagenævnet, at HK/Danmark som 
faglig organisation med mange medlemmer havde mange forespørgsler om at få videreført sager, og det lå 
i sagens natur, at det ikke var alle sager, som var egnede til videreførelse.  

HK/Danmark havde derfor en ret til at skønne, med hvilke sager, man mener at have en rimelig chance for 
at vinde ved domstolene. 

Klagers sag blev i høj grad vanskeliggjort af, at de eneste objektivt konstaterbare beviser i sagen, hvilket 
var to e-mails fra henholdsvis virksomheden og klager, talte imod, at virksomheden var bekendt med 
klagers graviditet, da man besluttede at opsige hende. 

HK/JurKom vurderede derfor, at man med stor sandsynlighed ikke vil kunne vinde sagen for klager, hvis 
den blev prøvet ved domstolene. 

På baggrund af ovenstående vurderede Klagenævnet, at HK/JurKoms afvisning af at videreføre klagers sag 
lå inden for det skønsmæssige område, hvor HK som fagforening kunne beslutte, om man ville – eller ikke 
ville – videreføre sagen, og Klagenævnet udtalte derfor ikke sin kritik af HK/JurKom i den anledning. 

Klagenævnet var opmærksomt på, at HK/JurKom havde oplyst klager om, at man ville betale sædvanlige 
og naturlige advokatomkostninger til sagen, såfremt hun selv ønskede at videreføre sagen retligt og i den 
forbindelse ved en endelig dom skulle få tilkendt en godtgørelse efter ligebehandlingsloven. 

Sag nr. 4-2011 

Klage over HK/Privat  

Der var klaget over, at medlemmet ønskede en højere godtgørelse, end HK/Privat ville udbetale til 
medlemmet og hendes kolleger. 

HK/Privat havde på opfordring fra Klagenævnet betalt medlemmet og nogle af hendes kolleger en 
godtgørelse for, at de ikke fik mulighed for at prøve deres sag efter forskelsbehandlingsloven. 

Medlemmet mente, at hun var berettiget til en højere kompensation end kollegerne, samt at det ikke kunne 
udelukkes, at hun ville have vundet et højere beløb i retten, hvis sagen var blevet ført, og at derfor nok 
havde lidt et økonomisk tab. 

Klagenævnet vurderede, at man ikke med sikkerhed kunne sige, at medlemmet ville have vundet en sag 
om usaglig opsigelse, og at man derfor heller ikke kunne dokumentere, at der var lidt et økonomisk tab. 

Klagenævnet fandt, at den tilbudte godtgørelse efter omstændighederne var rimelig og udtalte, at 
medlemmet var henvist til at anlægge sag mod HK/Privat, hvis han fortsat krævede en højere godtgørelse. 

Klagenævnet foretog herefter ikke yderligere i sagen. 

Sag nr. 8-2011 

Klage over HKA 

Der var klaget over, at medlemmet havde fået afslag på sin anmodning om kompensation for modregning af 
en fratrædelsesgodtgørelse i efterlønnen. Medlemmet følte sig vildledt af HK’s A-kasse. 
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Medlemmet havde indgået en aftale med sin tidligere arbejdsgiver, der bl.a. indebar en 
fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn. Medlemmet oplyste, at hun to gange kontaktede HKA 
i den anledning, og at hun begge gange fik oplyst, at hun ikke ville blive trukket i sin efterløn på grund af 
fratrædelsesgodtgørelsen, da opsigelsesvarslet rigeligt var overholdt. 

Medlemmet blev derfor meget overrasket, da hun senere fandt ud af, at hun ikke ville modtage efterløn i 3 
måneder, idet hun var tjenestemand. Hverken HKA eller medlemmets tillidsrepræsentant, som i øvrigt var 
medunderskriver på fratrædelsesaftalen, havde oplyst hende om, at der var særlige regler for 
tjenestemænd, og at hun af den grund ville miste 3 måneders efterløn. 

HKA mente ikke, at medlemmet havde underskrevet hendes fratrædelsesaftale på baggrund af en 
vejledning fra HKA, og at det var HKA’s opfattelse, at medlemmet ville kunne huske, hvis hun havde 
henvendt sig i HKA for vejledning, før hun underskrev fratrædelsesaftalen. 

Af den af HKA medsendte korrespondance fremgik det, at medlemmet havde skrevet til HKA, at hun ikke 
kunne huske, hvornår hun havde ringet til HKA, men at medlemmet mente, at hun havde ringet, da hun 
havde modtaget ordlyden af fratrædelsesaftalen. 

HKA havde skrevet til medlemmet, at man skulle bruge datoerne for hendes henvendelse til HKA for at 
vurdere, om hun havde underskrevet aftalen før eller efter, at hun henvendte sig til HKA for vejledning. 

HKA oplyste videre, at der var en divergens mellem, hvad hun skrev i brev af 10. september 2010, hvor hun 
oplyste, at aftalen allerede var underskrevet før henvendelsen, og så medlemmets brev af 25. november 
2010, hvor hun havde oplyst, at hun først talte med HKA og derefter underskrev aftalen. 

Klagenævnssekretariatet henvendte sig derefter til HKA og udbad sig oplysninger om, hvorvidt man havde 
journalnotater, lognotater eller lignende vedrørende medlemmet fra den relevante periode. 

Klagenævnssekretariatet forhørte sig endvidere, om der sædvanligvis ville blive foretaget et lognotat eller 
lignende, når et medlem henvendte sig for telefonisk rådgivning i HKA. 

HKA oplyste som svar, at det var den normale arbejdsgang, at der blev skrevet telefonnotater, når det 
drejede sig om en konkret vejledning af et medlem, og at det i dette tilfælde ville have været en konkret 
vejledning af medlemmet. 

Hvis det havde forholdt sig som medlemmet sagde, skulle der være skrevet et telefonnotat om 
henvendelsen fra medlemmet, men der var ikke i HKA skrevet et telefonnotat i den relevante periode, hvor 
medlemmet skulle underskrive kontrakten. 

Klagenævnet vurderede, at det med de i sagen eksisterende oplysninger ikke var muligt at konstatere, om 
medlemmet var blevet rådgivet af HKA, før hun indgik fratrædelsesaftalen, og at medlemmet ifølge hendes 
egne oplysninger heller ikke var helt sikker på, at hun var i kontakt med HKA, før hun underskrev 
fratrædelsesaftalen. 

Klagenævnet fandt det endvidere ikke tilstrækkeligt godtgjort, at medlemmet med indgåelsen af 
fratrædelsesaftalen havde lidt et økonomisk tab på grund af fratrækket i efterlønnen, da hun ikke havde 
dokumenteret, at hun kunne have fået sin fratrædelsesaftale udbetalt på en anden måde, så der ikke skulle 
ske fratræk i efterlønnen. 

Da Klagenævnet således ikke fandt det godtgjort, at medlemmet havde lidt et økonomisk tab, fordi HKA 
ikke havde oplyst hende om fratrækket i efterlønnen, så fandt Klagenævnet, at HKA var berettiget til ikke at 
ville betale medlemmet en erstatning i anledning af sagen. 

Klagenævnet udtalte derfor ikke kritik i anledning af sagen. 

Sag nr. 10-2011 
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Klage over HK/Kommunal Hovedstaden 

Der var klaget over, at HK/Kommunal Hovedstaden ikke ville hjælpe medlemmet med at videreføre hans 
sag mod den tidligere arbejdsgiver. Medlemmet var af arbejdsgiveren med kort varsel blevet indkaldt til en 
tjenstlig samtale, hvor han blev beskyldt for at videregive oplysninger til en anden kommune, som 
ansættelseskommunen havde et forpligtende samarbejde med. 

Medlemmet fik på mødet valget mellem at blive bortvist uden løn og politianmeldt og selv at opsige sin 
stilling. Tillidsmanden opfordrede medlemmet til at vælge egen opsigelse, og det gjorde medlemmet så.  

Medlemmet underskrev senere på dagen en ”frivillig” fratrædelsesaftale som viste sig at stille ham ringere, 
end hvis han var blevet opsagt af kommunen. 

Efter en henvendelse fra Klagenævnet behandlede HK/Kommunal Hovedstaden medlemmets klage på et 
afdelingssektorbestyrelsesmøde. 

Afdelingssektorbestyrelsen vurderede på dette møde, at medlemmet burde have været indkaldt til et møde i 
afdelingen, før han afleverede sin opsigelse i kommunen. 

Efterfølgende har HK/Kommunal Hovedstaden tilbudt medlemmet en advokat, som kan føre sagen for ham. 
Medlemmet har herefter ikke ønsket at opretholde sin klage. 

Klagenævnet foretog herefter ikke yderligere i sagen. 

Sag nr. 11-2011 

Klage over HK/Service Hovedstaden 

Der var klaget over HK/Service Hovedstadens behandling af medlemmets sag mod sin tidligere 
arbejdsgiver. 

Medlemmet mente, at HK forsætligt havde valgt at se bort fra, at han havde et krav for manglende eller 
mangelfuld ansættelseskontrakt, samt at han var blevet opsagt på usagligt grundlag. 

Medlemmet mente endvidere, at HK ikke havde optrådt professionelt med hensyn til inddrivelsen af den 
løn, som virksomheden havde snydt ham for. 

Klagenævnet valgte at behandle sagen ud fra disse 7 klagepunkter.  

1. Ansættelseskontrakten,  

2. Påstået nøl og kravets forældelse,  

3. Påstand om egen opsigelse,  

4. Kontrol af lønsedler,  

5. Afdelingsmedarbejderens indblik i sagen,  

6. Lønulighed og  

7. Ærekrænkelse/injurier. 

Med hensyn til ansættelseskontrakten oplyste medlemmet, at han under ansættelsen fik et udvidet ansvar 
som supervisor, som medførte en anden aflønningsform, men at han ikke modtog en ny kontrakt, der 
beskrev de nye arbejdsopgaver og ansvarsområder eller den nye aflønningsform. 
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Medlemmet havde rettet henvendelse til HK/Service Hovedstaden for at få afdelingen til at rejse kravet over 
for virksomheden. 

HK/Service Hovedstaden oplyste, at medlemmet først rejste problematikken omkring 
ansættelseskontrakten, efter at han var fratrådt i virksomheden, og at man i afdelingen derfor havde 
vurderet, at det manglende ansættelsesbevis ikke havde givet anledning til tvist. Afdelingen havde derfor 
ikke rejst krav over for virksomheden i anledning af ansættelseskontraktdelen. 

Det var Klagenævnets vurdering, at det ikke burde have været afgørende for afdelingens vurdering, om 
medlemmet havde rejst spørgsmålet om den manglende ansættelseskontrakt før eller efter, at han ikke 
længere tog vagter hos virksomheden.  

Afdelingen burde efter Klagenævnets vurdering have undersøgt nærmere, om de af medlemmet nævnte 
udvidelser af ansvarsområdet og arbejdsopgaverne samt aflønningsformen havde haft en sådan karakter, 
at medlemmet af virksomheden skulle have haft udleveret en ny kontrakt. 

Klagenævnet lagde ved denne vurdering også vægt på, at medlemmet havde oplyst, at en kollega, som 
også fik disse nye arbejdsopgaver, fik udleveret en ny ansættelseskontrakt. 

Klagenævnet udtalte derfor sin kritik af, at HK/Service Hovedstaden ikke undersøgte dette forhold nærmere 
og eventuelt rejste krav over for virksomheden i den anledning. 

Med hensyn til klagen over, at afdelingsmedarbejderen i et brev havde meddelt klager, at der nu var så 
meget nøl i sagen, at man ikke kunne rejse flere krav i sagen, mente medlemmet ikke, at han havde udvist 
”nøl” i sagen, da han gentagne gange, siden han første gang udbad de nødvendige oplysninger om 
interviews m.v., havde rykket og været i kontakt med afdelingen for at få oplysningerne fra virksomheden. 

Medlemmet havde den 25. oktober 2010 til afdelingen fremsendt sin slutopgørelse over, hvad 
virksomheden skyldte ham i løn, og HK/Service Hovedstaden havde umiddelbart efter rejst kravet over for 
Virksomheden, hvorefter kravet blev betalt. 

Klagenævnet bemærkede, at medlemmet kunne have risikeret at blive mødt med en passivitetsindsigelse, 
da man som udgangspunkt som lønmodtager har en pligt til at reagere over for en forkert lønudbetaling, 
men at dette dog ikke nødvendigvis var det samme som, at retten også ville have vurderet, at medlemmet 
havde udvist en sådan passivitet i sagen, at han ikke længere ville kunne kræve sin løn.  

Klagenævnet fandt på baggrund af ovenstående ikke anledning til at udtale kritik af afdelingen i dette punkt. 

Med hensyn til klagen over, at afdelingen havde fremlagt sagen som om, at medlemmet selv havde sagt op, 
oplyste medlemmet, at han aldrig selv havde sagt op fra virksomheden, men at han ikke længere påtog sig 
vagter, da virksomheden skyldte ham penge for manglende løn. 

Medlemmet havde oplyst, at han i slutningen af 2009 var blevet ringet op af to overordnede medarbejdere 
fra virksomheden, som var ansvarlige for interviewerne, og som spurgte, om han stadig var ansat, da man 
ikke i virksomheden havde hørt fra ham et stykke tid. Medlemmet havde dertil svaret, at virksomheden 
skyldte ham flere tusinde kroner i løn, og at han gerne ville have dem udbetalt, før han tog flere vagter.  

Ifølge ansættelseskontrakten kunne medlemmet tilkaldes til vagter i virksomheden efter virksomhedens 
behov. 

Således som sagen var oplyst, vurderede Klagenævnet, at medlemmet lovligt havde tilbageholdt sin 
arbejdskraft, idet virksomheden ikke på trods af, at medlemmet telefonisk gjorde opmærksom på dette to 
gange, havde udbetalt ham hans fulde løn. Klagenævnet lagde også vægt på, at virksomheden 
efterfølgende som følge af henvendelser fra HK faktisk havde efterbetalt den skyldige løn til medlemmet. 

Klagenævnet var derfor enigt med medlemmet i, at han ikke sagligt kunne have været opsagt, fordi han 
ikke ville erlægge sin arbejdskraft, før den skyldige løn var betalt, og Klagenævnet udtalte derfor sin kritik af 
HK/Service, Hovedstaden i anledning af, at afdelingen ikke hjalp medlemmet mod virksomheden med 
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denne del af sagen og undersøgte, i hvilket omfang der skulle rejses krav om løn i en opsigelsesperiode og 
godtgørelse for usaglig opsigelse. 

Med hensyn til klagen over, at afdelingsmedarbejderen havde meddelt medlemmet, at det var hans ansvar 
at tjekke sine lønsedler, men at man i afdelingen vidste, at medlemmets far i perioden fik konstateret kræft, 
og at hans fars hustru ydermere døde under faderens sygeforløb, mente medlemmet ikke, at han kunne 
klandres for, at han ikke havde dobbelttjekket, at han fik den rigtige løn, og medlemmet fandt det derfor 
meget hensynsløst, at afdelingen havde skrevet, at han burde have tjekket sine lønsedler tidligere. 

Klagenævnet havde forståelse for, at det utvivlsomt havde været vanskeligt at koncentrere sig om 
lønsedler, når medlemmets far havde fået konstateret en alvorlig sygdom, men det ændrede dog ikke på, at 
man som lønmodtager bar en del af ansvaret for at kontrollere, at man havde fået udbetalt den rigtige løn. 

Klagenævnet udtalte derfor ikke sin kritik af afdelingen på grund af dette punkt. 

Med hensyn til klagen over afdelingsmedarbejderens indblik i sagen oplyste medlemmet, at man ikke ud af 
hendes brev kunne se, at virksomheden kontinuerligt havde fremlagt mangelfuld og efter medlemmets 
mening svigagtig dokumentation for så vidt angår arbejdstimer og bonusbeløb.  

Medlemmet mente, at dette samt sagens forløb i øvrigt viste, at afdelingsmedarbejderen ikke havde haft et 
tilstrækkeligt overblik over sagen. 

Det var imidlertid Klagenævnets vurdering, at det ikke ud fra de for Klagenævnet forelagte oplysninger 
kunne godtgøres, at afdelingsmedarbejderen ikke havde haft det fornødne indblik i sagen, og Klagenævnet 
udtaler derfor ikke sin kritik af afdelingen i denne anledning. 

Med hensyn til klagen over lønuligheden i virksomheden gjorde medlemmet gældende, at virksomheden 
ikke behandlede de ansatte lige med hensyn til løn, når man så på, hvordan virksomheden kontinuerligt har 
snydt en bestemt medarbejder, nemlig medlemmet. 

Medlemmet havde klaget over, at HK/Service Hovedstaden ikke tog kontakt til virksomheden om dette og 
heller ikke oplyste ham om, at Ligebehandlingsnævnet behandlede den slags sager. 

Klagenævnet udtalte, at HK/Service, Hovedstaden siden medlemmets første henvendelse i afdelingen 
havde været ham behjælpelig med at inddrive sin manglende løn, og at han faktisk på grund af HK's 
henvendelser til virksomheden havde fået efterbetalt de lønkrav, som han selv havde opgjort. 

Det var i øvrigt Klagenævnets vurdering, at medlemmets sag ikke indeholdt den type lønulighed, som 
kunne påklages til Ligebehandlingsnævnet. 

Klagenævnet udtaler derfor ikke kritik af HK/Service Hovedstaden i dette punkt. 

Med hensyn til klagen over, at afdelingen ikke havde reageret over for virksomheden i anledning af, at 
medlemmet af en tidligere kollega blev kaldt ”stikker-svin”, hvilket medlemmet betragtede som 
ærekrænkende og injurierende, så var Klagenævnet opmærksomt på, at medlemmets tidligere kollega var 
blevet opsagt på foranledning af den øverste chef for interviewerne, hvorfor det var Klagenævnets 
vurdering, at virksomheden havde reageret, som den burde, ved at opsige den pågældende medarbejder. 

Med hensyn til medlemmets synspunkter om, at den mangelfulde løn, som han havde modtaget fra 
virksomheden, måtte kunne tages som et udtryk for, at virksomheden havde betragtet ham som værende 
”dummere end andre” ansatte, og at dette derfor kunne opfattes som medarbejderchikane og 
ærekrænkende, så var det efter Klagenævnets vurdering ikke et forhold, der ville kunne sandsynliggøres og 
videreføres retligt, og Klagenævnet udtalte derfor ikke sin kritik af afdelingen vedrørende dette punkt. 

Afsluttende bemærkede Klagenævnet, at HK som fagforening naturligvis fik mange henvendelser fra 
medlemmer om tvister med arbejdsgivere, hvor medlemmerne ønskede sagen videreført, og der måtte 
derfor i sagens natur være en gråzone, hvor HK skønsmæssigt kunne vurdere, om en sag kunne 
videreføres med et positivt udfald for medlemmet, og om den derfor skulle forsøges videreført eller ej. 
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HK/Service, Hovedstaden havde ikke har ønsket nærmere at undersøge og eventuelt rejse sagerne om 
medlemmets manglende ansættelsesbevis, spørgsmålet om løn i ”opsigelsesperioden” fra virksomheden 
samt sagligheden af ”opsigelsen”. 

Det var Klagenævnets vurdering, at disse klagepunkter imidlertid lå uden for det skønsmæssige område, og 
at HK/Service Hovedstaden derfor burde have undersøgt spørgsmålene nærmere og eventuelt have rejst 
kravene mod virksomheden. 

Klagenævnet bemærkede, at der altid var en procesrisiko ved at føre en sag, og at HK da heller ikke kunne 
have været sikre på at vinde sagen for medlemmet, således at han var blevet økonomisk kompenseret. 

Klagenævnet ville derfor heller ikke opfordre HK/Service, Hovedstaden til at kompensere medlemmet 
økonomisk for den manglende videreførelse af sagen, da der efter dansk rets almindelige grundsætninger 
om erstatning kun kan udbetales erstatning, når der faktisk er lidt et økonomisk tab. 

Man kunne imidlertid ikke på daværende tidspunkt vide med sikkerhed, om medlemmet faktisk havde lidt et 
økonomisk tab på grund af afdelingens sagsbehandling! 

Afsluttende bemærkede Klagenævnet, at medlemmet selv havde mulighed for at indbringe disse spørgsmål 
for domstolene for egen regning, såfremt han ønskede dette retligt efterprøvet. Såfremt medlemmet måtte 
vinde en retssag om dette spørgsmål ved en upåanket dom, ville HK/Danmark godtgøre ham rimelige 
udgifter til hans advokat. 

Sag nr. 12-2011 

Klage over HK/Kommunal Hovedstaden 

Der var klaget over, at medlemmet ikke i forbindelse med en opsigelse fra Herlev Hospital fik den hjælp og 
støtte af HK, som hun havde håbet på. Medlemmet mente, at opsigelsen fra Herlev Hospital var uberettiget, 
og hun ønskede derfor at HK skulle hjælpe hende med at få prøvet sagligheden af opsigelsen. 

Medlemmet mente, at der ikke var sket en reel partshøring, og at det ledelsen kaldte for et partshøringsbrev 
alene var et referat, hvor hun ikke fik lov til at komme til orde. 

Medlemmet havde i en periode fra november til februar ladet sig repræsentere af en advokat i sagen, som 
bl.a. havde varetaget medlemmets bemærkninger til partshøringen, og HK/Kommunal Hovedstaden havde i 
den forbindelse meddelt hende, at HK havde trukket sig fra sagen, når hun lod sig repræsentere af en 
ekstern advokat. 

HK/Kommunal Hovedstaden havde oplyst, at man havde vurderet, at medlemmet sagligt kunne opsiges, 
hvis hun efter sidemandsoplæring og kurser fortsatte med at lave fejl og mangler i sit arbejde, og at 
medlemmet havde været indforstået med, at HK trak sig, når hun fik sagen ført af en privat advokat. 

Klagenævnet bemærkede, at medlemmet selv havde valgt at lade sig repræsentere af en privat advokat 
vidende om, at HK så ikke deltog i sagen, og at HK, da medlemmet i februar bad om hjælp og ikke længere 
var repræsenteret af advokaten, ikke havde mulighed for at hjælpe hende med sagen, da HK er bundet af 
nogle tidsfrister i forhold til, hvornår en sag mod kommunen skal rejses. 

Klagenævnet udtalte derfor ikke kritik af afdelingen i anledning af sagen. 

Sag nr. 13-2011 

Klage over HK/Forsikring og HK/Hovedstaden 

Der var klaget over, at medlemmets krav om erstatning efter HK forsikringen vedrørende kritisk sygdom var 
blevet afvist. Medlemmet oplyste, at sygdommen ikke var konstateret før hendes udmeldelse den 10. 
december 2010, og at hendes kritiske sygdomsforsikring først ophørte den 10. december 2010. Medlemmet 
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oplyste videre, at det i øvrigt ikke var HK/Danmark, hun ville meldes ud af, men alene A-kassen, da hun var 
blevet tilkendt førtidspension. 

Medlemmet havde oplyst, at sygdommen første gang blev konstateret hos den almindelige læge den 7. 
december 2010 og blev bekræftet hos speciallægen den 9. december og 15. december 2010. 

Da medlemmets HK kritisk sygdomsforsikring blev opsagt af HK den 10. december 2010, blev hun ikke 
orienteret om mulighederne for forlængelse af forsikringen eller ophøret heraf. 

HK/Forsikring var ikke enige i, at medlemmet ikke var blevet oplyst om, at hendes forsikringsdækning var 
ophørt ved udmeldelsen, men indbød medlemmet til et møde, hvor man forligte sagen. 

Klager ønskede herefter ikke at opretholde klagen, og Klagenævnet foretog ikke yderligere i sagen. 

Sag nr. 14-2011 

Klage over HK/JurKom 

Der var klaget over, at medlemmet ikke mente, at HK havde varetaget hans interesser i en 
arbejdsskadesag. 

Medlemmet havde oplyst, at han havde haft sin sag kørende hos Folketingets Ombudsmand, som udtalte 
sin kritik af både Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen, og han mente, at HK burde have kendt reglerne 
og hjulpet ham med at få sin sag genoptaget. 

Medlemmet havde selv anket sagen og havde fået medhold, og han havde modtaget en godtgørelse for 
mén. Medlemmet mente, at HK burde have ført denne klagesag for ham, og at HK ved ikke at gøre dette 
havde været sparet for meget arbejde og juridisk bistand. 

Medlemmet mente derfor, at HK burde kompensere ham med en godtgørelse på 25.000 kr., da det vil svare 
til HK’s besparelse i sagen. 

JurKom oplyste til sagen, at skaden skete i 2000, og at Arbejdsskadestyrelsen i 2003 fastsatte medlemmets 
méngrad til at være mindre end 5 %, da medlemmet ved arbejdsulykken havde fået beskadiget en fingers 
yderste led, og da tab af det yderste fingerled ville have medført en méngrad på 5 %. 

HK/JurKom oplyste videre, at medlemmet selv ankede denne afgørelse, og at Ankestyrelsen stadfæstede 
afgørelsen. Herefter anmoder medlemmet JurKom om at vurdere sagen, og JurKom vurderede, at sagen 
ikke vil kunne videreføres med et for medlemmet gunstigt resultat. 

Medlemmet havde igen uden held forsøgt at få genoptaget sin sag, og JurKom anmodede derfor HK’s 
lægekonsulent om at vurdere sagen. Lægekonsulenten foreslog, at der blev indhentet en 
speciallægeerklæring til yderligere belysning af sagen, men Arbejdsskadestyrelsen ville ikke afvente denne 
speciallægeerklæring, men fastholdt sin afgørelse om ikke at ville genoptage sagen, og sagen sendtes igen 
til Ankestyrelsen, som igen stadfæstede Arbejdsskadestyrelsens afgørelse. 

I december 2010 anmoder medlemmet igen om genoptagelse af sin sag, da han på grund af sin skade må 
gå på efterløn, og efter en udtalelse fra Ombudsmanden, genoptog Ankestyrelsen sagen. I januar 2011 
accepterede Arbejdsskadestyrelsen, at medlemmet havde fået et mén på 5 %, og man behandlede nu også 
en sag om anerkendelse af tab af erhvervsevne. 

JurKom oplyste, at man under hele forløbet havde været af den opfattelse, at afgørelserne fra 
Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen havde været korrekte, og at der ikke var et mén på 5 %. 

JurKom anførte endelig, at det ikke havde været for at spare på omkostningerne, at man ikke ville 
videreføre sagen, men at man havde været af den opfattelse, at man ikke havde kunnet have vinde en sag 
for medlemmet. 
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Af Ombudsmandens afgørelse fremgik det, at han rejste kritik af den administrative behandling af 
medlemmets sager i styrelserne, men at Ombudsmanden ikke havde tilstrækkeligt grundlag for at henstille 
til myndighederne, at sagen skulle genoptages eller i øvrigt skulle få et andet resultat. 

På baggrund af sagens oplysninger bemærkede Klagenævnet, at HK som fagforening naturligvis får mange 
henvendelser fra medlemmer, hvor medlemmet ønsker en sag videreført, og at der derfor i sagens natur 
må være en gråzone, hvor HK skønsmæssigt kan vurdere, om en sag kan videreføres med et positivt 
udfald for medlemmet, og om den derfor skal forsøges videreført eller ej. 

Det var Klagenævnets vurdering, at denne sag lå inden for dette skønsmæssige område, og at HK/JurKom 
derfor var berettiget til ikke at ville videreføre sagen. 

Det faktum, at medlemmet efterfølgende fik medhold i sin sag i Arbejdsskadestyrelsen, og at man traf 
afgørelse om, at medlemmets varige mén alligevel udgjorde 5 %, ændrede ikke på den vurdering. 

Klagenævnet udtalte derfor ikke sin kritik af HK/JurKoms sagsbehandling og beslutning i anledning af 
klagen, og Klagenævnet opfordrede derfor heller ikke HK/JurKom til at betale medlemmet en økonomisk 
godtgørelse i anledning af sagen. 

Sag nr. 16-2011 

Klage over HK/JurKom 

Der var klaget over HK’s behandling af klagers sag ved by- og landsretten, da klager ikke mente, at alle 
relevante oplysninger var blevet fremsat af HK’s advokat, da arbejdsgivers oplysninger om nedgang i 
firmaet ikke var sande. 

Klagenævnet udbad og modtog bemærkninger fra HK/JurKom og HK’s advokat, og det fremgik af disse, at 
advokaten ikke havde brugt disse oplysninger, fordi medlemmet var blevet opsagt med begrundelsen 
”omstrukturering og outsourcing af lønadministrationen”. 

Disse oplysninger blev fremsendt til medlemmet, som herefter ikke ønskede klagen opretholdt. 

Klagenævnet foretog ikke yderligere i sagen. 

Sag nr. 18-2011 

Klage over HK/Privat  

Der var klaget over, at medlemmet ikke kunne få retshjælp til sin opsigelsessag, da hun ikke havde været 
medlem i 3 måneder på tidspunktet for sagens opståen. 

Efter at sagen var blevet oplyst i Klagenævnssekretariatet, kunne det konstateres, at medlemmet havde 
henvendt sig til HK for at blive medlem midt i en måned, og at hun i den forbindelse også skulle overflyttes 
fra en anden A-kasse. Overflytningen fra den anden A-kasse gik først igennem med virkning fra den 1. 
måneden efter. 

Hvis medlemmet var blevet meldt ind i HK/Danmark den dag, hvor hun henvendte sig i afdelingen, havde 
hun opfyldt retshjælpsbetingelserne og ville have modtaget gratis retshjælp. 

Efter en henvendelse fra Klagenævnet besluttede HK/JurKom kulancemæssigt at bevilge medlemmet gratis 
retshjælp i hendes opsigelsessag. 

Medlemmet ønskede herefter ikke at opretholde sin klage, og Klagenævnet fortog sig ikke yderligere i 
sagen. 
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Sag nr. 19-2011 

Klage over HK/Nordjylland og HK/JurKom 

Der var klaget over  

1. sagens udfald,  

2. tidsforløbet,  

3. uklarheden omkring sagsanlægget, hvor HK havde ændret sagen og foretaget fortsatte forligsdrøftelser 
med arbejdsgiveren og endelig  

4. HK’s holdning, hvor klager mente, at HK i forløbet Havde mistet kampgejsten. 

Medlemmet havde bedt om HK’s hjælp i forbindelse med sin opsigelse på grund af rationalisering hos den 
tidligere arbejdsgiver, og HK/Nordjylland var indgået i forligsdrøftelser med arbejdsgiveren, uden at man 
kunne opnå enighed. HK/Nordjylland krævede indledningsvis 100.000 kr. af arbejdsgiveren. 

Sagen blev herefter overgivet til vurdering i HK/JurKom, hvor man indledningsvis vurderede, at man kunne 
videreføre sagen, hvilket blev meddelt afdelingen, men efter yderligere vurdering kom JurKom frem til, at 
man ikke ville kunne vinde sagen for medlemmet. 

Der havde været en foreløbelig vurdering af sagen i JurKom, hvor sagen bl.a. blev vurderet af en af de 
interne advokater, og da medlemmet fastholdt, at hun ville have ført sin sag, blev sagen revurderet i 
JurKom, og man forsøgte endvidere at genåbne forligsdrøftelserne med den tidligere arbejdsgiver, selvom 
man i JurKom fortsat ikke mente, at man ville kunne vinde en retssag for medlemmet. 

Med hensyn til udfaldet af sagen, hvor HK efter en endelig juridisk vurdering valgte ikke at videreføre sagen 
retligt, så var Klagenævnet på baggrund af sagens oplysninger, om virksomhedens behov for rationalisering 
samt den faktiske rationalisering, enigt i, at det ville være meget vanskeligt at vinde en sag om usaglig 
opsigelse.  

Med hensyn til tidsforbruget fremgik det af sagen, at der løbende havde været telefonisk kontakt samt 
mailkorrespondance mellem medlemmet og afdelingen og JurKom, ligesom der også løbende havde været 
forhandlinger med den tidligere arbejdsgiver. 

Med hensyn til uklarheden over sagens forløb konstaterede Klagenævnet, at JurKom over for medlemmet 
havde beklaget, at hun ikke følte sig tilstrækkeligt orienteret, men af det af nogle mail fra medlemmet til 
JurKom kunne ses, at hun faktisk var orienteret om, at JurKom igen forsøgte at forlige sagen med 
arbejdsgiveren. 

Klagenævnet udtalte ikke sin kritik af afdelingen og JurKom i disse punkter. 

Klagenævnet fandt det imidlertid uheldigt, at man indledningsvis havde rejst et krav på 100.000 kr. fra 
arbejdsgiveren, når man endte med at frafalde kravet, og Klagenævnet fandt det ligeledes uheldigt, at 
JurKom indledningsvis havde meddelt, at der var grundlag for sagens videreførelse. 

Det kunne ikke i sagen ses, at man fra HK havde meddelt medlemmet, at kravet var usikkert, og at det 
derfor ikke var sikkert, at det kunne videreføres. 

Klagenævnet fandt, at medlemmet af HK, da HK valgte at rejse kravet mod hendes tidligere arbejdsgiver, 
burde kunne forvente, at HK fra start havde oplyst hende om, at kravene var behæftet med usikkerhed, og 
at det ikke var sikkert, at sagen ville kunne videreføres retligt. 

Klagenævnet udtaler derfor sin kritik af HK i dette punkt. 
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Sag nr. 20-2011 

Klage over HK/It, Medie & Industri 

Der var klaget over, at afdelingsmedarbejderen før en forhandling med Dansk Erhverv og Organisator 
havde virket uvenlig, uforberedt og ukoncentreret, og at han under forhandlingen fremsatte et tilbud til 
modparten om, at sagen kunne stoppes, hvis arbejdsgiver trak opsigelsen af medlemmet tilbage, mod at 
medlemmet så til gengæld accepterede en lønnedgang på 30 % samt ingen oplæring. Dette selvom 
medlemmet havde tilkendegivet, at han ikke ønskede denne løsning. 

Inden forhandlingen med modparten havde afdelingsmedarbejderen ifølge klagen været meget positiv og 
havde ment, at der var tale om en principsag. 

Der blev også klaget også over, at afdelingsmedarbejderen kort tid efter mødet med Dansk Erhverv og 
arbejdsgiveren holdt op med at besvare medlemmets mails. Først efter ca. 2 måneder og efter mange 
rykkere havde medlemmet fået et svar, men han havde ikke forklaret, hvorfor han havde skiftet mening om 
sagen. 

Endelig blev der klaget over afdelingens behandling af en problematik vedrørende 
virksomhedsoverdragelse og videreførelse af medlemmets ansættelsesvilkår. 

Afdelingen medgav, at afdelingsmedarbejderen under forløbet havde været for længe om at svare 
medlemmet, men at der ikke i øvrigt var grundlag for kritik af sagsbehandlingen. Afdelingen mente, at 
afdelingsmedarbejderen og medlemmet muligvis havde talt forbi hinanden i nogle situationer, hvor 
afdelingsmedarbejderen havde ageret ”djævlens advokat”, og at man ikke i tilstrækkelig grad havde fået 
forklaret medlemmet, hvorfor sagen ikke holdt. 

Klagenævnet fandt det ikke godtgjort, at afdelingsmedarbejderen ved mødet havde været uvenlig, 
uforberedt og ukoncentreret og udtalte derfor ikke kritik af dette punkt. 

Med hensyn til forligstilbuddet fandt Klagenævnet, at afdelingsmedarbejderen ikke skulle have fremsat dette 
mod medlemmets ønske, selvom afdelingsmedarbejderen mente, at det var den bedste løsning.  

Klagenævnet udtalte derfor sin kritik af dette. 

Med hensyn til den manglende besvarelse af spørgsmål og rykkere samt forklaring af afdelingens 
synspunkter, så havde afdelingen anerkendt klagers synspunkter, og Klagenævnet udtalte derfor blot sin 
kritik i overensstemmelse hermed. 

Med hensyn til problematikken vedrørende virksomhedsoverdragelse og ansættelsesvilkårene fandt 
Klagenævnet, at afdelingen burde have undersøgt denne påstand nøjere, og Klagenævnet udtalte derfor 
også sin kritik i den anledning. 

Sag nr. 21-2011 

Klage over HKA 

Der var klaget over beregningen af klagers dagpenge samt sagsbehandlingen i den forbindelse. 

Klager var medlem af HKA, men ikke af HK/Danmark 

Klagenævnet kunne i henhold til § 1 i retningslinjerne for Klagenævnet ikke behandle klagen, hvilket blev 
meddelt klager, og sagen blev herefter videresendt til behandling i HKA med besked til klager om, at klager 
over beregningen skulle stiles til Pensionsstyrelsen. 

Klagenævnet foretog ikke yderligere i sagen. 
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Sag nr. 23-2011 

Klage over HK/Handel Hovedstaden 

Der blev klaget over, at klagers sag mod sin tidligere arbejdsgiver var blevet afsluttet i afdelingen og at 
medarbejderen ikke svarede på medlemmets henvendelser. 

Da der ikke forinden klagen til HK’s Klagenævn havde været klaget direkte til HKA, blev klagen i 
overensstemmelse med retningslinjerne for Klagenævnet oversendt til videre behandling i HKA. 

Sag nr. 25-2011 

Klage over HK/Midt  

Der var klaget over, at HK/Midt havde trukket klagers opsigelsessag mod sin tidligere arbejdsgiver i 
langdrag og havde udvist passivitet, så nogle krav kunne fortabes. 

Den faglige medarbejder som havde haft sagen var blevet langtidssygemeldt, og sagen var aldrig blevet 
sendt videre. 

Da der ikke forinden klagen til HK’s Klagenævn havde været klaget direkte til HK/Midt, blev klagen i 
overensstemmelse med retningslinjerne for Klagenævnet oversendt til videre behandling i afdelingen. 
Sagen blev senere afsluttet ved, at parterne indgik et forlig. 

Klagenævnet foretog ikke yderligere i sagen.  

Sag nr. 26-2011 

Klage over HK/Midt  

Der var klaget over, at HK/Midt havde trukket klagers opsigelsessag mod sin tidligere arbejdsgiver i 
langdrag og havde udvist passivitet, så nogle krav kunne fortabes. 

Den faglige medarbejder som havde haft sagen var blevet langtidssygemeldt, og sagen var aldrig blevet 
sendt videre. 

Da der ikke forinden klagen til HK’s Klagenævn havde været klaget direkte til HK/Midt, blev klagen i 
overensstemmelse med retningslinjerne for Klagenævnet oversendt til videre behandling i afdelingen. 
Sagen blev senere afsluttet ved, at parterne indgik et forlig. 

Klagenævnet foretog ikke yderligere i sagen.  

Sag nr. 28-2011 

Klage over HK/Trafik & Jernbane 

Der var klaget over den hjælp og behandling, som medlemmet modtog af HK/Trafik & Jernbane i 
forbindelse med opsigelsen fra hendes tidligere stilling i DSB. 

Medlemmet havde fra start troet, at afdelingsmedarbejderen skulle hjælpe hende i en auditørsag, men 
afdelingsmedarbejderen oplyste, at han fra start gjorde hende klart, at auditørsagen var afsluttet, så det 
ikke var den sag, det drejede sig om. 
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Medlemmet klagede også over, at HK/Trafik & Jernbane ikke ville protestere mod opsigelsen af hende, men 
HK/Trafik & Jernbane oplyste, at man lokalt havde protesteret over den påtænkte opsigelse og bedt om en 
forhandling, som også fandt sted. 

Medlemmet klagede også over, at hun følte sig tvunget til at skrive under på et forlig, men afdelingen 
oplyste, at man også havde fortalt medlemmet om muligheden for at vælge opsigelsen med den 
efterfølgende vurdering af, om der i stedet skulle føres en sag om usaglig opsigelse. 

Medlemmet havde på et møde tilkendegivet over for afdelingen, at hun bare ville væk fra virksomheden. 

Medlemmet klagede også over, at hun fra start fik karantæne i A-kassen, selvom både HK og DSB havde 
lovet Dem, at De ikke ville få det. Afdelingsmedarbejderen oplyste, at han ikke havde lovet dette, da det kun 
er HKA, som kan træffe afgørelsen om karantæne, men at han gerne ville hjælpe i den situation, hvis 
medlemmet faktisk fik karantæne af A-kassen. Det fremgår af sagen, at medlemmet som følge af HK/Trafik 
& Jernbanes redegørelse endte med ikke at få karantæne i A-kassen. 

Det er åbenlyst for Klagenævnet, at der i sagen var meget forskellige oplevelser af, hvordan tingene var 
foregået, og hvad det er blevet sagt mellem medlemmet og afdelingen.  

Det var ikke muligt objektivt at konstatere, hvordan ordene var faldet, men det lå imidlertid i sagens natur, at 
medlemmet måtte have en klar forventning om, at hun vil få hjælp fra hendes organisation i en sådan 
situation, ligesom det også lå i sagens natur, at HK som repræsentant for medlemmet ville forsøge at opnå 
det bedst mulige resultat for hende i den vanskelige situation. 

Klagenævnet havde stor forståelse for, at medlemmet havde befundet sig i en meget vanskelig situation 
både i relation til forholdene før og omkring auditørsagen og med den efterfølgende opsigelsessag, men 
Klagenævnet måtte også konstatere, at HK ikke altid havde mulighed for at hjælpe medlemmet i en 
opsigelsessituation frem til det resultat, som både medlemmet og HK kunne ønske, og at HK derfor havde 
vurderet, at det bedste udfald for medlemmet i denne situation var at tage det forlig, som man i fællesskab 
var nået frem til. 

HKs Klagenævn fandt det meget beklageligt, at der var opstået flere situationer, hvor medlemmet og 
afdelingsmedarbejderen havde så diametralt modsatrettede opfattelser af, hvordan situationerne og 
møderne var forløbet, men sådan som sagen forelå oplyst, kunne Klagenævnet ikke anse det for godtgjort, 
at HK/Trafik & Jernbane ikke havde rådgivet medlemmet og behandlet sagen bedst muligt efter sagens 
omstændigheder. 

Klagenævnet fandt derfor ikke grundlag for at udtale kritik af HK/Trafik & jernbane i sagen. 

Sag nr. 0-1 2011 

Klage over HK/Sjælland og HK/Stat 

Der var klaget over HK's sagsbehandling i relation til medlemmets krav på pension i et fleksjob. 

Klagenævnet fik fra afdelingen besked om, at man fortsat arbejdede med medlemmets sag, og at 
HK/Sjælland og HK/Stat arbejdede på at få sagen løst. Medlemmet var blevet indbudt til et møde i den 
anledning. 

I henhold til § 7 i retningslinjerne for HK’s Klagenævn, kunne Klagenævnet kun tage en klage op til 
behandling, hvis den forinden havde været forelagt og behandlet i det politiske organ, f.eks. 
afdelingsbestyrelse eller forbundssektorbestyrelse, der var politisk ansvarlig i den pågældende sag.  

Klagenævnet kunne derfor ikke på daværende tidspunkt behandle medlemmets sag. 

Klagenævnet betragtede derfor indtil videre klagesagen som afsluttet. 
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Sag nr. 0-3 2011 

Klage over HK/Kommunal Hovedstaden 

Der var klaget over, at HK/Kommunal Hovedstaden ikke havde givet medlemmets sag den fornødne 
opmærksomhed med den følge, at en indgået lønaftale mellem medlemmet og hendes institutionsleder nu 
blev betragtet som ”ikke eksisterende”, og at HK i denne sag var gået sammen med arbejdsgiveren, i stedet 
for at varetage medlemmets interesser. 

Medlemmet mente, at HK ikke i sagen har rådgivet hende korrekt, idet hun først den 5. maj 2011 blev oplyst 
om, at lønaftalen ikke var gyldig, og at HK havde overset de skriftlige aftaler i sagen. Medlemmet klagede 
endvidere over, at HK ikke sørgede for, at hun kunne beholde den aftalte løn og i værste fald blive stående 
på denne løn, indtil hendes kolleger havde nået samme løn. 

HK/Kommunal Hovedstaden havde anført, at man ikke fra HK’s side havde et ønske om, at medlemmet 
ikke måtte beholde hendes lønstigning, men at HK havde en forpligtelse til at undersøge lønaftalen 
nærmere før underskrivelsen, da lønstigningen lå væsentligt over, hvad HK normalt så på området. 

HK/Kommunal Hovedstaden blev af kommunen gjort opmærksom på, at kommunen ikke ville acceptere 
den med plejehjemslederne aftalte lønstigning, da plejehjemslederen ikke havde haft kompetencen til at 
indgå den for medlemmet meget fordelagtige lønaftale. HK/Kommunal Hovedstaden oplyste, at man var 
gået ind i forhandlingen med det udgangspunkt, at medlemmet havde fået lovning på en lønstigning, som 
skulle honoreres, men kommunen tilkendegav over for HK/Kommunal Hovedstaden, at man ville varsle 
hende ned til lønnen før lønstigningen, hvis HK fastholdt, at hun skulle have den med plejehjemslederen 
aftalte lønstigning. 

HK/Kommunal Hovedstaden valgte derfor at forsøge på at afbøde virkningen af kommunens planer ved at 
forhandle sig til et månedligt løntillæg på 1.500 kr. til medlemmet, i stedet for det tillæg hun ville miste.  

Med hensyn til medlemmets lønnedgang fandt HK’s Klagenævn indledningsvis, at der ikke bestod nogen 
juridisk gyldig aftale, idet HK ikke havde tiltrådt lønaftalen, hvilket efter overenskomsten var en betingelse. 

Klagenævnet fandt det meget beklageligt, at medlemmet var nødsaget til at gå ned i løn i forhold til, hvad 
hun havde aftalt, men efter det i sagen oplyste, så var kommunen ikke indstillet på fortsat at honorere 
aftalen, idet plejehjemslederen havde givet medlemmet en større lønstigning, end han internt i det 
kommunale system havde tilladelse til. 

Hvis HK/Kommunal Hovedstaden havde gjort som medlemmet ville og underskrevet lønaftalen og fastholdt 
denne, ville det have medført, at kommunen ville have varslet medlemmet ned i løn til det niveau, som hun 
havde før lønstigningen, hvilket ville være en forringelse af de endelige vilkår. 

HK/Kommunal Hovedstaden valgte i stedet at aftale med arbejdsgiveren, at medlemmet med virkning fra 
den 1. oktober 2011 fik en månedlig lønstigning på 1.000 kr. i forhold til niveauet før lønstigningen. 

Klagenævnet udtaler derfor ikke sin kritik af HK/Kommunal Hovedstaden i den anledning. 

Klagenævnet bemærkede, at man ikke fandt det kritisabelt, at HK, forinden underskrivelsen af en lønaftale, 
kontaktede den kompetente aftalepartner, Sundhedsforvaltningen, for bekræftelse af indholdet, hvis en 
aftale som i dette tilfælde var meget usædvanlig i forhold til, hvad der ellers bliver aftalt på området. 

Klagenævnet fandt det imidlertid i den konkrete situation meget uheldigt, at HK eller HK’s repræsentant ikke 
relativt hurtigt kontaktede medlemmet og oplyste, at man ikke umiddelbart ville underskrive lønaftalen, og at 
der derfor ikke var en juridisk gyldig aftale. 
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Sag nr. 0-4 2011 

Klage over HKA 

Der var klaget over, at medlemmet kun kunne opnå efterløn som deltidsforsikret, selvom hun havde 
modtaget et efterlønsbevis, der gav ret til efterløn efter satsen for fuldtidsforsikrede. 

Da der på medlemmets arbejdsplads blev varslet opsigelser, stillede medlemmet sig til rådighed og 
forhandlede en frivillig fratrædelsesordning, da hun havde råd til at gå på efterløn med den fulde sats. 

Medlemmet havde imidlertid ikke råd til at være på efterløn på deltidssatsen, og da hun med afgørelsen fra 
HKA kun fik ret til denne sats, måtte medlemmet melde sig arbejdssøgende, så hun kunne få dagpenge. 

Arbejdsskadestyrelsen havde afgjort, at medlemmet ikke kunne stilles bedre, end der var hjemmel til i 
loven, og hun fik derfor ikke medhold i sin klage i styrelsen. 

På baggrund af henvendelsen fra Klagenævnet genoptog HKA medlemmets sag, og da HKA’s fejlagtige 
information havde ført til, at medlemmet havde indgået en frivillig fratrædelsesordning med sin tidligere 
arbejdsgiver, besluttede HKA kulancemæssigt at stille medlemmet, som hvis hun havde været 
fuldtidsforsikret. 

Klagenævnet foretog herefter ikke yderligere i sagen. 

Sag nr. 0-5 2011 

Klage over HKA 

Klage over at der var trukket forkert kontingent i forbindelse med uddannelse og arbejdsløshed. 

Efter en henvendelse fra Klagenævnet blev opkrævningen af kontingent korrigeret, så medlemmet ikke 
havde betalt for meget. 

Medlemmet ønskede herefter ikke at opretholde klagen, og Klagenævnet foretog sig ikke yderligere. 

Sag nr. 0-10 2011 

Klage over HK/Service Hovedstaden 

Klage over at en opsigelsessag i afdelingen ikke var blevet vurderet og behandlet korrekt. 

Da der ikke forinden henvendelsen til HK’s Klagenævn havde været klaget direkte til afdelingen, blev 
klagen i overensstemmelse med retningslinjerne for Klagenævnet oversendt til videre behandling i 
HK/Service Hovedstaden. 

Klagenævnet blev efterfølgende fra afdelingen orienteret om, at man havde afholdt et møde med 
medlemmet, og at sagen var blevet løst. 

Medlemmet ønskede herefter ikke at opretholde klagen, og Klagenævnet foretog sig ikke yderligere. 
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Sag nr. 0-12 2011 

Klage over HK/Sjælland og HK/Forsikring 

Der var klaget over, at medlemmet af HK blev oplyst om, at det ikke havde nogen betydning, at hun kun i 
kort tid havde været medlem af HK og dækket af den igennem HK tegnede Kritisk ulykke-forsikring, da 
medlemmet fik konstateret brystkræft. 

Medlemmet oplyste, at afdelingsmedarbejderen senere ringede tilbage og beklagede, at hun ikke havde 
været tilstrækkeligt inde i forsikringsbetingelserne, men tilbød medlemmet HK’s hjælp, hvis hun senere 
skulle blive opsagt på grund af sygdommen. 

HK/Forsikring har oplyst, at der ifølge § 2 i betingelserne i forsikringen HK + visse kritiske sygdomme 
gælder en 3-måneders karensperiode fra datoen for indtræden i forsikringen, som medfører, at diagnoser, 
som stilles inden for de første 3 måneder, ikke er dækket af forsikringen, samt at medlemmet i forbindelse 
med indmeldelsen fik tilsendt et brev med forsikringsbeviser på de ønskede forsikringer, og at 
karensperioden fremgik af disse forsikringsbeviser. 

HK/Sjælland har oplyst, at medlemmet ikke fra start talte med afdelingen, men med MKC, og at det ved 
kontakt til MKC ikke bliver vurderet, om der er mulighed for, at der kan udbetales fra forsikringen, men kun 
om medlemmet er omfattet af forsikringen, hvorefter der sendes et anmeldelsesskema. 

Afdelingen oplyste, at medlemmet først senere talte med en afdelingsmedarbejder om afslaget på 
udbetaling, og at medarbejderen blev ked af det på medlemmets vegne, og da hun syntes at have læst 
noget om karensperioden, tilbød hun medlemmet at tage kontakt til HK/Forsikring og ALKA for at se, om det 
er muligt at ændre afgørelsen. Afdelingsmedarbejderen sagde til medlemmet, at hun ikke skulle stille store 
forhåbninger, men at det jo ikke kan skade med en opringning. 

HK’s Klagenævn fandt det beklageligt, at medlemmet ved telefonsamtalerne med HK medarbejderne havde 
fået forståelsen af, at det ikke havde nogen betydning for forsikringsdækningen, at hun lige var blevet meldt 
ind i ordningen, men på baggrund af sagens oplysninger fra medlemmet og HK/Sjælland kunne 
Klagenævnet imidlertid ikke se det tilstrækkeligt sandsynliggjort, at HK medarbejderne som af medlemmet 
forstået havde oplyst medlemmet om, at det var uden betydning for hendes dækning af forsikringen, at hun 
lige fortsat var i karensperioden. 

Klagenævnet var også opmærksomt på, at medlemmet allerede ved indmeldelsen kort forinden 
sygdommen blev konstateret skriftligt blev oplyst om, at der ville være en karensperiode på 3 måneder fra 
indtrædelse i forsikringsordningen. 

Klagenævnet udtaler derfor ikke sin kritik af HK i den anledning. 

Klagenævnet foretog sig herefter ikke yderligere i forhold til klagen. 

Sag nr. 0-14 2012 

Klage over HKA 

Der blev klaget over, at medlemmet havde modtaget brev om, at hun skulle betale alle sine feriepenge 
tilbage. 

Klagenævnssekretariatet svarede medlemmet og forsøgte at få nærmere oplysninger om sagen, men fik 
ikke yderligere oplysninger fra medlemmet. 

Klagenævnet foretog derfor ikke yderligere i sagen. 
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Sag nr. 0-16 2012  

Klage over HKA 

Der blev klaget over afgørelsen i klagers dagpengesag i forbindelse med flytning til og fra udlandet. Klager 
mente, at hun fra HKA havde fået telefonisk besked om, at hun var berettiget til dagpenge. 

Klager var medlem af HKA, men ikke af HK/Danmark. 

Klagenævnet kunne i henhold til § 1 i retningslinjerne for Klagenævnet ikke behandle klagen, hvilket blev 
meddelt klager, og sagen blev herefter videresendt til behandling i HKA. 

Klagenævnet foretog ikke yderligere i sagen. 

Sag nr. 0-18 2012  

Klage over HK/Østjylland 

Der blev klaget over, hvad klageren mente, var ansvarspådragende rådgivning i forbindelse med klagerens 
ophør ved den tidligere arbejdsgiver. HK/Østjylland havde angiveligt indgået et forlig på vegne af det 
daværende medlem, uden at medlemmet havde accepteret dette. 

Klager var på klagetidspunktet ikke længere medlem af HK/Danmark, og havde ikke været det i mere end 1 
år. 

Klagenævnet kunne i henhold til § 1 i retningslinjerne for Klagenævnet ikke behandle klagen, hvilket blev 
meddelt klager, og sagen blev herefter videresendt til behandling i HK/Østjylland. 

Klagenævnet foretog ikke yderligere i sagen. 

Sag nr. 0-20 2012  

Klage over HKA 

Der blev klaget over afgørelsen i klagers dagpengesag. Klager mente ikke, at han fra HKA havde fået 
besked om, at han ikke længere var medlem af A-kassen. Fejlen var tilsyneladende sket i forbindelse med 
overflytning til en ny konto i et andet pengeinstitut. 

Klager havde inden hændelsen været medlem af HKA, men ikke af HK/Danmark 

Klagenævnet kunne i henhold til § 1 i retningslinjerne for Klagenævnet ikke behandle klagen, hvilket blev 
meddelt klager, og sagen blev herefter videresendt til behandling i HKA. 

Klagenævnet foretog ikke yderligere i sagen. 

Sag nr. 0-22 2012  

Klage over HKA 

Der var klaget over HKA’s oplysninger til medlemmet i relation til hendes forespørgsel om ret til 
feriedagpenge. Medlemmet havde fået oplyst, at hun havde ret til feriedagpenge i 6 dage, og hun afholdt 
derfor ferie fra sin arbejdsgiver. 

Det viste sig, at medlemmet alligevel ikke havde ret til feriedagpenge, da hun betalte nedsat kontingent. 
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Efter en henvendelse fra HK’s Klagenævn til HKA blev sagen afsluttet ved, at HKA på grund af sagens 
omstændigheder erstattede medlemmets feriedagpenge. 

Klagen blev herefter ikke opretholdt, og klagenævnet foretog ikke yderligere i sagen.  

Sag nr. 0-23 2012  

Klage over HKA 

Der blev klaget over, at HKA ikke havde meddelt klager, at hun havde 15 feriedage, der skulle afholdes 
inden den 1. maj. 

Klager var medlem af HKA, men ikke af HK/Danmark 

Klagenævnet kunne i henhold til § 1 i retningslinjerne for Klagenævnet ikke behandle klagen, hvilket blev 
meddelt klager, og sagen blev herefter videresendt til behandling i HKA. 

Klagenævnet foretog ikke yderligere i sagen. 

 

 


