
Redegørelse for klager i perioden 2016-2019 

I henhold til vedtægten skal repræsentantskabet orienteres om de klager, medlemmer har indgivet 

i perioden. 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 senest 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 hovedindholdet 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 indtil dato modtaget 3 klager. 

Klage 1: (administrativt niveau) 

Medlemmet klager den 7.2. 2018 over, at medlemmet ikke med dags varsel kan blive udmeldt af 

Etf. Vilkårene for medlemskabet af Etf er beskrevet i Etf’s vedtægter, som medlemmet ved 

indmeldelse er blevet gjort bekendt med. Af vedtægten fremgår det, at: 

8.3 Udmeldelse 

Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. 

Aktive medlemmer kan ikke melde sig ud fra den dag, der varsles konflikt mellem foreningen og en 

større overenskomstpart. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette efter skriftlig 

ansøgning fra et medlem.  

Det fremgår, at medlemmet i juli 2017 har anført i medlemssystemet, at medlemmet er uden 

tilknytning til en arbejdsplads. I en ledighedssituation – som må antages at være årsagen til 

registreringen af manglende arbejdsplads – er man berettiget til et nedsat kontingentet med 50%. 

Medlemmet søgte ikke om kontingentnedsættelse trods udsendte orienteringer om denne 

mulighed. Men medlemmet ville alt andet lige have haft en betydeligt lavere kontingent, hvis 

medlemmet havde benyttet sig af muligheden for at få nedsat kontingent. Medlemmet tilbydes 

derfor at få nedsat kontingentet med tilbagevirkende kraft fra juli 2017, forudsat at medlemmet 



opretholder sit medlemskab. Medlemmet accepterede dette forslag, og medlemmet er fortsat 

medlem af Etf. Udgiften for Etf er 2.320,00 kr.  

Klage 2: (administrativt og politisk niveau) 

Et medlem giver jf. bestemmelserne i Persondatalovgivningen samtykke til, at et foto af 

medlemmet må benyttes i forbindelse med en artikel i Ergoterapeuten. Fotoet af medlemmet 

anvendes imidlertid også på en poster, der på en konference formidles bredt via Facebook af en 

eller flere konferencedeltagere. Medlemmet klager over denne anvendelse af fotoet, som 

medlemmet ikke har givet tilsagn til. Umiddelbart efter modtagelsen af medlemmets henvendelse 

fjernes opslaget fra Facebook, og den pågældende poster destrueres. Medlemmet får ubetinget 

medhold i klagen. Etf’s advokat oplyser, at Etf ikke kan gøre andet end det, man gør nemlig at 

beklage hændelsen, fjerne alle opslag og sikre, at fejlen ikke gentages.  

Klage 3: (administrativt niveau) 

Medlemmet har indgivet en klage over fejlrådgivning, som efter medlemmets opfattelse har 

medført et økonomisk tab for medlemmet.   

Etf har rådgivet medlemmet om, at medlemmet ved ledighed skal henvende sig i A-kassen, men 

der er ikke klar rådgivet om risikoen for at blive bedømt som selvforskyldt ledig, ved før 

opsigelsesfrist at oplyse arbejdsgiver om tidspunkt for tiltræden i anden fast stilling. Denne 

oplysning benytter arbejdsgiver til at opsige i prøvetiden. Medlemmet får herved en 

ledighedsperiode frem til det nye faste ansættelsesforhold påbegyndes. DSA har afgjort, at da vort 

medlem selv har oplyst arbejdsgiver i vikariatet om, at medlemmet den 1. maj skulle tiltræde anden 

fast stilling, er dette at betragte som selvforskyldt ledig, og medlemmet er derfor ikke berettiget til 

at modtage dagpenge. Medlemmet ville have oppebåret dagpenge svarende til kr. 4.984,00. 

 

Der vil efter juridisk vurdering på baggrund af redegørelsen med rette kunne rejses tvivl om vores 

rådgivnings rigtighed, idet vi ikke har været opmærksomme/haft kendskab til denne praksis i 

henhold til A-kasselovgivningen. På den baggrund træffes der politisk beslutning om at godtgøre 

medlemmet for tabet med kr. 4.984,00. 

I forlængelse af sagen er der foretaget de nødvendige korrektioner i vores rådgivning og 

sagsbehandling, og sagen har været genstand for kollegial læring i afdeling Forhandling og Løn. 

Eventuelle yderligere klager: 

Såfremt der i perioden indtil REP19 kommer yderligere klager, vil der blive orienteret herom her på 

hjemmesiden.  

 


