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Imaj var den københavnske lokalafde-
ling FOA1på arbejdspladsbesøg iGlad-
saxe Skøjtehal og kunne blandt andet
tilbyde et løntjek.
Teknisk servicemedarbejderKarsten

Daugaard regnede ikkemed,at der var
noget problemmed lønnen,menhavde
alligevel taget sine lønsedlermed.
KarstenDaugaard har arbejdet i skøjte-

hallen i 16 år.Det viste sig, at han var
blevet snydt for et overgangstillæg, som
stammede fra indførelsen af ny løn i
1998,og somhan skulle have haft siden
1999.Kommunen indrømmede fejlen og
accepterede at betaleKarstenDaugaard
for de sidste femår – svarende til om-
kring 10-11.000 kroner.
Resten af pengene,mener kommunen,

er faldet for en forældelsesfrist, menden
køber de ikke uden videre i FOA1.
“Det er jo forvaltningen,som ikke har

betalt korrekt.Vi har i første omgang

løntjek betalte sig
Udenhjælp fra FOAhavde teknisk servicemedarbejder
KarstenDaugaard aldrig fåetdepenge, han var blevet
snydt for.
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“En måned fik
jeg lønnen udbe-
talt tre gange.
Den blev bagef-
ter trukket igen,
men da var skat-
ten allerede ble-
vet trukket,”
fortæller Kar-
sten Daugaard
om det rod, han
har oplevet.

skrevet til kommunenoghenvist til, at
der er tale omet overenskomstbrud,når
kommunen ikke betaler de tillæg,de
skal,” fortæller sagsbehandlerMarlene
Lassen fra FOA1.

Sværtat gennemskue
“Havde det ikke været for FOA,havde jeg
aldrig fået nogenpenge.Det er så længe
sidenmedden overgang til ny løn.Så det
ville jeg aldrig selv have opdaget.Det er
jo ikke heller alle,der lige kan gennem-
skue sådan en lønseddel,” sigerKarsten
Daugaard.
“Jeg har længe været enestemand i

FOA i skøjtehallen,men efter løntjekket
har en anden ligemeldt sig ind,og den
sidste kollega, somer på barsel,overvejer
det også. Jeg har altid syntes, atman skal
stå sammenpå arbejdspladsen.”�
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Nogle gange
er lønsed-
lernemed de
forskellige
tillæg lavet så
snørklet, at
man skal
være ekspert
for at kunne
forstå dem.

MARLENELASSEN,FOA1

FOA på besøg
FOAs lokale afdelin-
ger tager gerne på
arbejdspladsbesøg,
hvor der foruden
løntjek også er mu-
lighed for at få ala-
ret andre faglige
spørgsmål.

En standard for
lønsedler
Lønsedler kan se
meget forskellige ud.
FOA1 mener, at de
bør følge en stan-
dard, så de er mere
gennemskuelige.


