
Redegørelse for klager i perioden 2013-2016 
 
I henhold til vedtægten skal repræsentantskabet orienteres om de klager, medlemmer har indgivet i perio-
den.  Vedtægten giver to muligheder for at klage: 
 
6.1 Politiske niveau 
Ønsker et medlem at klage over foreningens håndtering af medlemmets rettigheder, kan dette ske skriftligt til 
foreningens hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen er forpligtet til at svare medlemmet skriftligt hurtigst muligt, 
dog seneste 14 dage efter afholdelse af det 2. ordinære hovedbestyrelsesmøde efter modtagelse af klagen. 
Hovedbestyrelsen skal over for Repræsentantskabet redegøre for antallet af klager, deres karakter samt ho-
vedindholdet i Hovedbestyrelsens svar på klagerne. 
Er en klage ikke adresseret til Hovedbestyrelsen, regnes denne for en administrativ klage. 
 
6.2 Administrativt niveau 
Ønsker et medlem at klage over foreningens håndtering af medlemmets rettigheder, kan dette ske skriftligt til 
foreningens sekretariat. Sekretariatet svarer medlemmet skriftligt senest 3 uger efter modtagelse af klagen. 
Sekretariatet skal i forbindelse med Hovedbestyrelsens forberedelse af repræsentantskabsmødet redegøre 
for omfanget og indholdet af klager fra medlemmer. 
Medlemmet kan i forlængelse af svaret på den administrative behandling vælge at videresende sin klage til 
Hovedbestyrelsen. 
 
Der er modtaget én klage stilet til administrationen (§ 6.2), og ingen klager stillet til hovedbestyrelsen. Ne-
denfor orienteres der kortfattet om indholdet og håndteringen af den modtagne klage. Det skal bemærkes, at 
orienteringen i overensstemmelse med praksis er anonymiseret. Samme praksis følges i præsentationen 
overfor repræsentanterne.  
 
Der er modtaget en klage fra to kommunalt ansatte medlemmer i forbindelse med foreningens behandling af 
deres afskedigelsessager. 
 
Klagerne redegør for, at de har oplevet dårlig og mangelfuld rådgivning og sagsbehandling i hele behand-
lingsforløbet. Sekretariatet har overfor medlemmerne beklaget, at de ikke har oplevet at modtage en ordent-
lig behandling. 
 
De to medlemmer peger specifikt på at: 

• Der har været en mangelfuld afstemning af forventninger i forhold til forhandlingsforløbet 
• Det opnåede resultat er dårligt og dårligere end det, en anden organisation har opnået for et af deres 

medlemmer 
• Der er sket overdragelse af deres personoplysninger til uvedkommende tredje person  

 
Sekretariatet har over for medlemmerne redegjort for den forventningsafstemning, der er foregået og har i 
den forbindelse beklaget, at den ikke har været, hvad de opfatter som tilstrækkelig. Sekretariatet har gen-
nemgået det opnåede forhandlingsresultat og vurderet, at dette ligger over, hvad der sædvanligvis kan op-
nås i sådanne sager og har på den baggrund karakteriseret resultatet som fornuftigt. Samtidig har sekretari-
atet redegjort for, at der ikke kan sammenlignes aftaler indgået for forskellige personalegrupper, idet disse 
har forskellige forudsætninger. Det gælder såvel de aftalemæssige vilkår som de konkrete personlige for-
hold, der indgår i hver enkelt sag. 
 
Sekretariatet har over for medlemmerne undskyldt, at der er sket en åbenlys og uacceptabel fejl, idet med-
lemmernes personlige oplysninger i strid med lovgivningen og Etf’s interne retningslinjer er blevet håndteret 
således, at tredje person har haft mulighed for at få indsigt i deres personlige forhold. De to medlemmer er 
samtidig orienteret om, at en gentagelse ikke vil finde sted, og at der i anledning af den konkrete hændelse 
er taget tjenstlige skridt over for den pågældende medarbejder i Etf. 
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