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Nyhedsmail  

Ændret praksis for udbetaling til elever  
LG ændrer praksis ved udbetaling af godtgørelse og/eller erstatning til elever som følge af to 

domme fra 2014. 

Fremadrettet vil LG udbetale godtgørelse i henhold til erhvervsuddannelsesloven og 

minimalerstatning efter funktionærloven til elever, der er omfattet af funktionærloven. LG kan også 

udbetale godtgørelse til elever, der ikke er omfattet af funktionærloven, men udbetaler ikke 

længere tabserstatning i en opsigelsesperiode.  

Den nye praksis gælder i de tilfælde, hvor eleven opsiges efter prøveperioden er udløbet, og hvor 

opsigelsen ikke skyldes forhold, som eleven har indflydelse på. 

 

Baggrund for ændring af praksis   
Østre Landsret pålagde LG ved en dom af d. 18. november 2014 at betale godtgørelse til to elever, 

da deres arbejdsgiver havde opsagt dem pga. forhold, som eleverne ikke havde indflydelse på. 

Eleverne var ikke omfattet af funktionærloven, og hver elev blev tilkendt 30.000 kr. i godtgørelse, 

som svarer til Tvistighedsnævnets faste praksis. Retten vurderede desuden, at godtgørelserne var 

omfattet af konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 3, og dermed af LG-garantien. 

Ved en dom fra Højesteret d. 6. marts 2014 blev en elev, der var omfattet af funktionærloven – 

udover minimalerstatning efter funktionærlovens regler – også tilkendt en godtgørelse på 15.000 

kr., da arbejdsgiveren havde opsagt eleven.  

Når LG fremover behandler anmeldelser fra elever, betyder det,  

 at LG, under garantien, kan betale et krav på godtgørelse, der er tilkendt efter 

erhvervsuddannelsesloven.  

 at LG ikke længere kan betale erstatning for løn i en opsigelsesperiode til elever udenfor 

funktionærområdet.  

 

Hvad betyder det for feriegarantiordningerne 
I dag betaler LG feriepenge til elever både inden og uden for funktionærområdet.  

Den nye praksis har ingen betydning for elever inden for funktionærområdet, men aftalen om 

betaling af feriepenge til elever uden for funktionærområdet kan vi ændre, hvis garantiordningen 

ønsker det. 

Kontakt LG, hvis aftalen skal ændres. 
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Revision af feriegarantiordningernes ansøgninger 
LG indfører revision af feriegarantiordningernes ansøgninger.  

Revisionen finder sted på baggrund af en stikprøvekontrol, da LG ikke ønsker at belaste 

garantiordningerne med at skulle indsende dokumentation for alle ansøgte beløb.  

Feriegarantiordningen bliver bedt om at indsende dokumentation for de ansøgte beløb for udvalgte 

cpr. numre. Vi beder om kopi af feriekort, lønsedler, beregninger af kravenes størrelse, 

transporterklæring mv. og gennemgår udbetalingerne. 

De udvalgte feriegarantiordninger modtager besked via virk.dk. 

 

Dokumentation for konkurs eller insolvent ophør. 
Hvis I har fået afslag på en ansøgning med henvisning til at virksomheden ikke er konkurs eller 

ophørt, beder vi om at I sender dokumentationen for konkursen ophøret via vores kontaktformular. 

Klik her: https://indberet.virk.dk/kontakt-loenmodtagernes-garantifond-lg-fagforening.  

I behøver ikke at sende den oprindelige anmeldelse med igen, da vores system allerede har 

oprettet en sag. 
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