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I over et halvt år har Susanne Palsbo 

ventet på at få udbetalt tre måneders 

løn, som hendes tidligere arbejdsgiver 

ikke har betalt, fordi selskabet gik kon-

kurs. I den slags sager tilbyder TL sine 

medlemmer at låne pengene uden renter 

og afdrag, og det tilbud sagde Susanne 

Palsbo ja tak til. Ellers havde det set sort 

ud for hendes families økonomi.

”Jeg har mand og børn, og vores øko-

nomi er baseret på to fuldtidslønninger, 

så da min løn udeblev, kunne vi ikke be-

tale vores regninger. Derfor var det en 

stor lettelse, da TL gav mig tilbud om at 

låne det beløb, der pludselig manglede 

på min lønkonto,” siger Susanne Palsbo.

Hun arbejdede som audiologiassi-

stent i en privat høreklinik i Bagsværd, 

Klinik for bedre hørelse ApS, da hun 

uden varsel blev opsagt i august 2012. 

Arbejdsgiveren nægtede at betalte løn 

til Susanne Palsbo i hendes tre måne-

ders opsigelsesperiode. Hun stod der-

for akut uden penge på kontoen og 

kontaktede TL.

Får rentefrit lån

”Det var meget ubehageligt at opdage, 

at min arbejdsgiver ikke havde tænkt 

sig at betale mig løn i opsigelsesperio-

den. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have 

gjort, hvis ikke jeg havde fået hjælp i 

mit forbund.”

TL begærede arbejdsgiveren konkurs, 

og hjalp Susanne Palsbo med at udfyl-

de dokumenterne til Lønmodtagernes 

Garantifond, der dækker løn, pension 

og feriepenge, når en arbejdsgiver er 

gået konkurs. Det viste sig, at arbejds-

giveren skyldte hende både løn, pen-

sion og feriepenge.

Samtidig fik hun med kort varsel et 

rente- og afdragsfrit lån på 56.700 kr. – 

svarende til det beløb, som hun mang-

lede på sin lønkonto for opsigelsesperi-

oden. Det er et særligt tilbud, som TL 

yder til medlemmer, som rammes af 

konkurs, fortæller Charlotte Dahm- 

Johansen, faglig konsulent i TL.

Banklån er dyre

”Når en virksomhed går konkurs, går 

der desværre ofte mange måneder, før 

medarbejderne får deres penge. Det er 

en bombe under privatøkonomien, og 

banklån er dyre og svære at få. Derfor 

har vores medlemmer mulighed for et 

lån uden renter og afdrag, som de kan 

vente med at betale, til de får penge fra 

Lønmodtagernes Garantifond,” siger 

Charlotte Dahm-Johansen.

Susanne Palsbo har lært af sagen, 

at valg af fagforening er en vigtig be-

slutning:

”Jeg har aldrig tænkt over det før, 

men det her forløb har vist mig værdien 

af, at min fagforening er der for mig, 

når det gælder. Jeg vidste intet om kon-

kurser og om risikoen for at stå uden 

løn og skulle vente mange måneder på 

at få den.” 1

Må vente måneder 
på løn efter konkurs

TL gør eN
ForSkeL

susanne Palsbo lånte penge uden renter og 
afdrag i TL, da hendes arbejdsgiver gik konkurs 
og ikke betalte hendes løn. Det har reddet 
privatøkonomien.
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sagen kort
•  susanne Palsbo bliver i 

august 2012 opsagt og 

fritstillet fra klinik for  

bedre hørelse Aps 

•  Arbejdsgiveren nægter at 

betale løn i hendes tre må-

neder lange opsigelsespe-

riode

•  TL begærer arbejdsgiveren 

konkurs og anmelder su-

sanne Palsbos krav til Løn-

modtagernes garantifond. 

•  susanne Palsbo låner 

56.700 kr. i Teknisk Lands-

forbund, indtil hun får sit 

tilgodehavende fra Løn-

modtagernes garantifond.

•  Det konkursramte selskab 

fortsætter driften i et nyt 

selskab, klinikker for bed-

re hørelse Aps.

gode råd, hvis din ar-
bejdsgiver går konkurs
•  kontakt TL’s lokalafdeling i 

dit område

•  Få hjælp i TL til at udregne, 

hvad din arbejdsgiver skyl-

der dig 

•  TL anmelder dit krav til 

Lønmodtagernes garanti-

fond

•  Du kan låne penge uden 

renter og afdrag af TL, 

mens du venter på at få dit 

tilgodehavende fra Løn-

modtagernes garantifond

•  Du skal have været med-

lem i et år for at kunne få 

et lån.

tl.dk/afdelinger


