Når din arbejds
giver går konkurs
sådan får du dine penge fra
Lønmodtagernes Garantifond

Hvad sker
der når din
arbejdsgiver
går konkurs?

Kan du få din
manglende løn
og hvordan?

Denne pjece guider dig
gennem forløbet fra din
arbejdsgiver går konkurs,
til du har fået din manglende
løn mv. udbetalt.
Den fortæller, hvad du selv
skal gøre, men også hvordan
Dansk Metal hjælper dig, så
du får, hvad du har krav på
og ikke står uden indtægt
undervejs.

FORDELE SOM MEDLEM
AF DANSK METAL
Vi hjælper dig til at få din løn mv. fra LG.
Du får sikkerhed for, at dit tab bliver
mindst muligt.
Du kan få lån fra Dansk Metal, så du
ikke står uden indtægt.
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OM LØNMODTAGERNES
GARANTIFOND (LG)
Lønmodtagernes Garantifond – ofte bare
kaldet LG – udbetaler løn til ansatte, hvis
arbejdsgiver er gået konkurs mv. LG er
en selvejende institution ledet af arbejdsmarkedets parter.

Det kan du få fra LG

Du kan få udbetalt din manglende løn,
løn for opsigelsesperioden, feriepenge,
pension og fritvalgskonto. LG udbetaler
højst 160.000 kroner i løn og pension. Dertil kommer feriepenge og fritvalgskonto.
Du kan ikke få erstatning for udlæg i
forbindelse med dit arbejde. Det gælder fx
transportudgifter, diæter og lignende.

Så lang tid tager det

Det tager tid, før du får de penge, du har
til gode. Alene selve sagsbehandlingen i LG
kan tage 8-16 uger. Se i tidslinjen ved siden
af, hvor lang tid de enkelte dele af processen kan tage.
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RYGTER
En virksomhed er ikke gået konkurs, før
konkursen er afsagt formelt af skifteretten.
Men der kan naturligvis godt gå rygter om,
at en konkurs er på vej.
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DET SKAL DU GØRE:
Kontakt din lokale Metal-afdeling så hurtigt
som muligt, hvis du har grund til at tro, at din
arbejdsplads er ved at gå konkurs.
Metal-afdelingen vil give dig en overordnet
vejledning om, hvad der sker ved en konkurs,
og hvad du skal være opmærksom på
undervejs.
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KONKURSEN
1-14 dage
En virksomhed er gået konkurs, når skifte
retten har afsagt et såkaldt konkursdekret.
Derefter bliver der udpeget en kurator.
Kurator er den person, der bestyrer boet
efter den konkursramte virksomhed. Kurator
har 14 dage til at redde dele af boet, inden
han eller hun opsiger medarbejderne.
DET SKAL DU GØRE:
Kontakt din Metal-afdeling så snart, du ved,
at din arbejdsgiver er gået konkurs.
DET ER VIGTIGT FOR OS AT VIDE
• om du skal arbejde for boet
• om du har modtaget en opsigelse

4

Tilmeld dig som ledig uden ydelse på jobnet.
dk så snart, du bliver opsagt.
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På den måde er du sikret dagpenge fra
første ledighedsdag og mulighed for et
a-kasselån i Metal. Det er nemlig ikke sikkert,
at Lønmodtagernes Garantifond dækker hele
din opsigelse.
Når du kontakter din Metal-afdeling, aftaler
I samtidig et møde, så du kan få din sag
behandlet.
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INDEN MØDET I AFDELINGEN
0-30 dage
DET SKAL DU GØRE:
Inden mødet skal du fremskaffe og sende
følgende til din Metal-afdeling:
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• Lønsedler for indeværende og sidste år
• A
 nsættelseskontrakt og/eller uddannel
seskontrakt
• Opsigelsen
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• Konkursdekret (hvis du har modtaget det)
• O
 pgørelse over afholdt ferie/fridage
i indeværende ferieår
• O
 pgørelse over manglende timer
og evt. overarbejde
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• Opgørelse over evt. afspadsering/flex-saldo
• Feriekort
• Oversigt over indbetalinger på Feriekonto
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• Oversigt over pensionsindbetaling
Du skal medbringe dit Nem-ID til mødet.
Vi bruger det bl.a. til log-in til din pension,
feriekonto og til selve anmeldelsen.

6

Har du spørgsmål omkring de dokumenter,
du skal fremskaffe inden mødet, så kontakt
din Metal-afdeling.

7
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MØDET I AFDELINGEN
Straks du har dokumenterne klar, kan vi holde
mødet i afdelingen.
PÅ MØDET GØR VI FØLGENDE:
• Vi udfylder sammen en anmeldelse til
Lønmodtagernes Garantifond om din
manglende løn mv. og sender den.
• V
 i orienterer dig om dine muligheder for at
tage et forbundslån (op til 80 procent af din
nettoløn) og et a-kasselån (lån af dagpenge
i opsigelsesperioden).
• V
 i gennemgår forskellige hjemmesider,
hvor du kan finde dine egne oplysninger til
at dokumentere din sag (bl.a. Feriekonto,
ATP og pension)
• Vi vejleder dig om det kommende forløb.
Bagefter udfylder du en ledighedserklæring
i a-kassen. Her får du også forskellige
blanketter til din sag.
DET SKAL DU GØRE:
Husk, at du skal have fremsendt de
nødvendige dokumenter til Metal-afdelingen
inden mødet og medbringe dit Nem-ID.
Du skal have en mailadresse, da al
kommunikation vedrørende anmeldelsen
sker pr. mail.
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BEHANDLING I LØNMODTAGER
NES GARANTIFOND 8-16 uger
Lønmodtagernes Garantifond behandler din
anmeldelse bl.a. ved at se på den dokumentation,
der er sendt med.
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Sagsbehandlingen kan godt tage lang tid. Du kan
se den aktuelle sagsbehandlingstid på atp.dk.
Hvis du har spørgsmål til din sag undervejs, skal du
henvende dig i din Metal-afdeling.
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STÅ IKKE UDEN INDTÆGT
Du skal ikke stå uden indtægt, mens Lønmodtagernes Garantifond behandler din sag. Derfor
tilbyder Metal to slags lån:
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- Forbundslån. Lånet dækker 80 procent af den
løn (efter skat), du ikke har fået udbetalt frem til
den dag, du blev opsagt. Lånet bliver udbetalt inden for ca. 3 dage efter, at anmeldelsen er sendt
til Lønmodtagernes Garantifond.
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- A-kasselån. I opsigelsesperioden kan du få et
lån, der svarer til dagpengesatsen. For at kunne
få et a-kasselån skal du udfylde dagpengekort i
a-kassen i opsigelsesperioden.
DET SKAL DU GØRE:
Du har pligt til at søge 3-4 job pr. måned i
opsigelsesperioden.
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Det skal du gøre for at begrænse tabet til boet
efter den konkursramte virksomhed.
Får du et nyt job, betaler LG, hvis du har lidt et tabt
i opsigelsesperioden. Her ses ikke på timelønnen,
men på et totalt beløb.
Når opsigelsesperioden er slut, beder vi dig dokumentere de job, du har søgt. Har du fået nyt job,
beder vi dig også sende os en kopi af lønsedlerne
fra din nye arbejdsgiver.
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UDBETALING FRA LG
1-21 dage
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Det er en god ide, at du selv følger din sag på
atp.dk og kontakter os, når det fremgår, at
den er afsluttet. Så kan du aftale et møde med
afdelingen, så I sammen kan gå opgørelsen
igennem for eventuelle fejl.
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Der kan nemlig gå op til 21 dage fra LG har
afsluttet sagen, til din afdeling får det at
vide. Vi går dog under alle omstændigheder
opgørelsen igennem for fejl, når vi modtager
bilagene fra LG.
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Bagefter får du udbetalt forskellen mellem
det, du har modtaget i lån fra Dansk Metal,
og det du får udbetalt fra LG. Får du mindre
udbetalt fra LG, end du har modtaget i lån,
skal du tilbagebetale dine lån.
Vi anker LGs opgørelse, hvis der er fejl i, eller
hvis du har fået et afslag, som vi ikke finder
rimeligt.
Herefter vil der være en sagsbehandlingstid
hos LG på op til 7-8 uger.
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UDBETALING AF RESTBELØB
7-8 uger

2

LG udbetaler typisk den løn, du mangler at
få fra perioden lige før konkursen. Hvis du er
berettiget til løn i opsigelsesperioden, bliver
den typisk udbetalt, når opsigelsesperioden er
udløbet.
Vi gennemgår restopgørelsen, når vi modtager den fra LG. Vi kontakter dig, og udbetaler
et eventuelt restbeløb hurtigst muligt.
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Herefter er din sag afsluttet.
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Dansk Metal
Nyropsgade 38
1780 København V
Telefon 3363 2000
metal@danskmetal.dk
danskmetal.dk
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