
 

Vedr.:  Delegering af forhandlingsretten for det såkaldte tilpassede 
overenskomstgrundlag i TDC  

I forlængelse af vores møde den 30. oktober 2012 vender vi her tilbage med en 
præcisering af, hvorledes Dansk Metal har besluttet at delegere forhandlingsretten. 

Hvis I har indsigelser eller ønsker et opklarende møde, hører vi gerne nærmere 
snarest muligt.  

Nedenfor opsummerer vi først TDC Landsklubbens struktur samt allerede foreta-
gende foranstaltning. I punkt 2 præciserer vi den ændrede delegation af forhand-
lingsretten, som træder i kraft den 1. januar 2013. 

 

1 Indledning 
1.1 Landsklubbens struktur 
Som vi tidligere har oplyst, har Dansk Metal-teleafdelingerne tilpasset tillidsre-
præsentantstrukturen.  

Valgte tillidsrepræsentanter i TDC har, udover tilknytningen til teleafdelingerne, 
igennem en årrække været organiseret i fællesudvalg, der afspejlede TDC’ organi-
satoriske enheder.  

Disse fællesudvalg ændrede i 2009 navn til virksomhedsklub, f.eks. Virksom-
hedsklubben for TDC Kapacitet, Virksomhedsklubben for TDC Privat osv. Tele-
afdelingerne etablerede i 2009 en landsklub, som er en overbygning for virksom-
hedsklubberne i TDC. 

Virksomhedsklubberne består af samtlige tillidsvalgte i den organisatoriske TDC-
enhed. Med tillidsvalgte menes tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalgsmed-
lemmer, samt arbejdsmiljørepræsentanter i det omfang de er medlem af Dansk 
Metal. 

Virksomhedsklubberne har ansvaret for det faglige arbejde i TDC-enheden, jf. 
nedenfor. 

TDC 
Teglholmsgade 1-3 
0900 København C 
HR og Stakeholder Relations,  
Vilkår og HR-services 
Att.: Peer Schaumburg-Müller  

DANSK METAL 
Forhandlingssekretariatet 
Nyropsgade 38 
1780 København V 
Tlf.: 3363 2000 
Fax: 3363 2130 
e-mail: 
forhandling@danskmetal.dk 

  

København den  19. december 2012  
  

Vores ref.:  KBH/lr    
Deres ref.:      
Journal nr.:  2012-019084    



 

Side 2 af 4 

De respektive virksomhedsklubber har hver valgt en formand for den pågældende 
virksomhedsklub. Landsklubben består af hver af formændene for virksomheds-
klubberne samt én repræsentant fra hver af teleafdelingerne. Landsklubben vare-
tager opgaver af tværgående karakter, jf. nedenfor. 

./. Landsklubbens aktuelle sammensætning er vedlagt dette brev.  

 
1.2 Samarbejdsbestemmelserne for TDC 
Teleafdelingerne har tidligere besluttet at delegere udpegning af repræsentanter til 
diverse samarbejdsudvalg, så det er den respektive virksomhedsklub, der foretager 
udpegningen af repræsentanter inden for sit område.  

For hovedsamarbejdsudvalgets og dettes specialudvalgs vedkommende (f.eks. 
LBU, Kommunikationsudvalg, HUD og Kantineudvalg) har teleafdelingerne be-
sluttet at delegere udpegningen af medarbejderrepræsentanter, så det er Lands-
klubben der i samarbejde mellem Lederforeningen og AC-Tele foretager udpeg-
ningen.  

Indtil anden meddelelse gives særskilt, fortsætter de hidtidige medarbejderrepræ-
sentanter deres hverv. 

 

2 Forhandlingsretten 
Som noget nyt og i overensstemmelse med blandt andet det såkaldte tilpasnings-
protokollat af 30. januar 2001 og aftale mellem TDC A/S og Telekommunikati-
onsforbundet (nu Dansk Metal) af 3. maj 2002 om løsning af uoverensstemmelser 
af faglig karakter mv. kan Dansk Metal beslutte at delegere den lokale forhand-
lingsret til Dansk Metals lokale enheder.  

Dansk Metal og teleafdelingerne har besluttet at delegere forhandlingsretten pr. 1. 
januar 2013 således: 

 
2.1 Personsager 
I personsager, f.eks. disciplinære sager, individuelle afskedigelsessager, indsigelse 
mod valg af tillidsrepræsentanter etc., er forhandlingsretten, jf. de i § 6 stk. 1, 2 og 
3 nævnte forhandlinger, delegeret til den respektive teleafdeling.  

 
2.2 Lokale forhandlinger, hvor kun én enhed berøres 
I sager, som kun vedrører én organisatorisk enhed i TDC, som en given virksom-
heden dækker, er forhandlingsretten delegeret til den respektive virksomhedsklub.  
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2.3 Øvrige lokale forhandlinger 
I sager, som vedrører flere enheder end én virksomhedsklub, er forhandlingsretten 
delegeret til Landsklubben. 

Det er f.eks. Landsklubben, der forhandler Lokalaftale nr. 4.A om normal arbejds-
tid, da denne aftale dækker mere end én enhed. Ligeledes er det f.eks. Landsklub-
ben, der forhandler regulering af løn mv., jf. punkt 6.1 i lokalaftale nr. 3.A. 

Med hensyn til forhandlingen ved manglende enighed i punkt 6.4 i Lokalaftale nr. 
3.A om løn mv., punkt 3.2. i Lokalaftale nr. 4.C om rammer for indførelse af pro-
duktivitetsfremmende løndele, punkt 2 i Lokalaftale nr. 4.3 H om rammer for bo-
nusløn samt punkt 2 i Lokalaftale nr. 3.I om rammer for provision udøves for-
handlingsretten af forbundet, jf. arbejdsrettens dom AR 2009.0717. 

Eventuelle ændringer i Samarbejdsbestemmelserne med TDC forhandles af 
Landsklubben sammen med LTD og AC-Tele. 

 
2.4. Afskedigelse og forflyttelse af beskyttede medarbejdere 
Anmeldelse af beskyttede medarbejdere (f.eks. tillidsrepræsentanter og arbejds-
miljørepræsentanter) foretages som hidtil. Hvis TDC har indsigelser i forbindelse 
med valg af en beskyttet medarbejder, skal TDC fortsat rette direkte henvendelse 
til den respektive teleafdeling, jf. Særaftale VII. 

Hvis TDC agter at afskedige eller forflytte en beskyttet medarbejder, skal TDC, 
som hidtil, rette direkte henvendelse til forbundet, jf. Særaftale VII. I givet fald er 
det forsat forbundet, som i sådanne sager har forhandlingsretten. 

 

3 For god ordens skyld præciseres følgende: 

• Ovennævnte delegering af forhandlingsretten mv. gælder indtil anden medde-
lelse gives til TDC fra Dansk Metal eller teleafdelingerne.  

• Overenskomstfornyelsen, herunder fornyelsen af særaftaler samt aftaler som 
har status af særaftaler, forhandles som hidtil af CO-industri. Forhandlinger 
om overenskomstfornyelsen berøres selvsagt ikke af ovennævnte. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Keld Bækkelund Hansen 

 
 
c.c. Metal Tele Øst, Metal Tele Fyn  
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BILAG 
 
Landsklubbens sammensætning 
Nedenfor gengiver vi en liste over Landsklubbens bestyrelse, således den for nær-
værende er sammensat, og hvoraf det fremgår, hvem der er valgt som formand 
mv. for Landsklubben, og hvoraf det tillige fremgår, hvilke personer der er valgt 
som formand for de respektive virksomhedsklubber. 

• Steen M. Jacobsen valgt af Dansk Metal Teleafdeling Fyn og valgt som for-
mand for Landsklubben 

• Jens Boutrup valgt som formand for virksomhedsklubben for TDC NetDe-
sign A/S og næstformand i Landsklubben 

• Lars S. Jensen valgt af Dansk Metal Teleafdeling Vest og valgt som kasserer 
for Landsklubben 

• Hanne Trebbien valgt af Dansk Metal Tele Øst og valgt som sekretær for 
Landsklubben 

• Eigil Foged valgt af Dansk Metal Sønderjylland 
• Henrik Frost valgt af Dansk Metal Teleafdeling Vest 
• Judith Antoniussen valgt som formand for virksomhedsklubben for TDC 

Erhverv 
• Christian A. Christensen valgt som formand for virksomhedsklubben for 

TDC Drift 
• Lars Jørgensen (Odense) valgt som formand for virksomhedsklubben i TDC 

Kapacitet 
• Pia H. Olsen valgt som formand for virksomhedsklubben for TDC Privat 
• Vibeke Birkenfeldt valgt som formand for virksomhedsklubben for TDC 

Yousee A/S 
• Per Baden valgt som formand for virksomhedsklubben for de udlånte i TDC 

til selskaber uden for TDC 

For så vidt angår de enheder i TDC, som ikke er dækket af en virksomhedsklub, 
jf. ovennævnte oplistning (f.eks. stabene i TDC Operations samt hovedkontoret i 
TDC), varetages det faglige arbejde af selve Landsklubben. 



 

Vedr.:  Delegation af den lokale forhandlingsret, det tilpassede over-
enskomstgrundlag i TDC  

./. Med henvisning til den tiltrædelsesaftale, som I har indgået den 29. novem-
ber 2012, samt det til tiltrædelsesaftalen nye bilag 7 til Landsklubaftalen 
(vedlagt), skal vi her meddele, at ændringen godkendes.  
Det bekræftes, at Forhandlingssekretariatet – indtil andet besluttes – etable-
rer et mødeforum cirka fire gange om året med en repræsentant fra hver 
teleafdeling, hvor fagretlige sager i TDC-regi koordineres, og hvor over-
enskomstfornyelser for det tilpassede område i TDC forberedes. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Keld Bækkelund Hansen 
 

Sendt pr. mail 
 

Dansk Metal Tele Afdeling Øst 
Dansk Metal Teleafdeling Fyn 
Dansk Metal Sønderjylland 
Dansk Metal Tele Afdeling Vest 
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