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Fra: Peer Schaumburg-Müller <psm@tdc.dk> 
Dato: 23. sep. 2013 13.42.25 CEST 
Til: "Steen Markersen Jacobsen" <smj@tdc.dk> 
Cc: "Line Budtz Pedersen" <LINPE@tdc.dk> 
Emne: Opsigelse af lokalaftale nr. 3. B om undervisningshonorar 

Kære Steen 
Som nævnt i telefonen er det nødvendigt for os at opsige lokalaftale nr. 3. B om 
undervisningshonorar. 
Vi har behov og ønske om ændringer i aftalen bl.a. om undervisningshonorarets størrelse. 
Ønskerne gælder en generel ændring af aftalen. Vi har tidligere forgæves forhandlet dette i 
forhold til tidligere TDC Privat. 
Aftalen opsiges i henhold til aftalens pkt. 6 og således efter Funktionæroverenskomstens § 23, 
stk. 2 mhp.at lokalaftalen bortfalder med udgangen af november 2013, hvis ikke parterne 
inden har indgået ny aftale.  
Jeg skal foreslår at den lokale forhandling, jf. Funktionæroverenskomstens § 23, stk. 3, 
afholdes en af følgende dage: 
•       27. september kl. 14.00 
•       30. september kl. 12.00 
•       2. oktober kl. 9.00 
Lokalforhandlingen afholdes hos TDC, Teglholmsgade 3.  
Du bedes meddele mig hurtigst muligt hvilken af de foreslåede dage der passer jer bedst og 
hvem der fra jeres side deltager i forhandlingen. 
vh. 
Peer 
 

https://webmail.dm.servicesondemand.dk/owa/redir.aspx?C=6Vwc307w-0iStuLT438G06H-i-sTndAITU-ZP8azZR34Du0r00YZZZ3sTS0W0t_PEoyHkP1YJFc.&URL=mailto%3apsm%40tdc.dk
https://webmail.dm.servicesondemand.dk/owa/redir.aspx?C=6Vwc307w-0iStuLT438G06H-i-sTndAITU-ZP8azZR34Du0r00YZZZ3sTS0W0t_PEoyHkP1YJFc.&URL=mailto%3asmj%40tdc.dk
https://webmail.dm.servicesondemand.dk/owa/redir.aspx?C=6Vwc307w-0iStuLT438G06H-i-sTndAITU-ZP8azZR34Du0r00YZZZ3sTS0W0t_PEoyHkP1YJFc.&URL=mailto%3aLINPE%40tdc.dk
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Lokalaftale nr. 3.B 
 

Redigeret 2007  
 

Undervisningshonorar 
 
  
Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af 
Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til 
Funktionæroverenskomst mellem Dansk Industri og Centralorganisationen af industriansatte indgået 
nærværende lokalaftale. 
 
Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale 1 i sin helhed. Lokalaftalen gælder 
dog ikke i TeleDanica A/S, Scansatel A/S og Tele Danmark Consult A/S. 
 
Lokalaftalen supplerer Funktionæroverenskomstens § 3. 
 
 
1. Aftalens område  
Aftalen gælder for honorering af undervisningsvirksomhed i TDC/uddannelsescenterregi. 
 
Skolestueundervisning med 6 elever og derover på Servicetelefonen honoreres ligeledes efter denne aftale.  
 
2. Forudsætninger for undervisningshonorar  
Følgende forudsætninger skal være opfyldt for, at medarbejderne kan få undervisningshonorar: 
 
• Der skal være en kursusbeskrivelse/lektionsplan 
• Medarbejderen skal have gennemgået Tele Danmarks læreruddannelse eller have tilsvarende viden 
• Undervisning skal ske i et egnet undervisningslokale  
• Deltagerantallet skal være mindst 6 
 
3. Timehonorar  
Undervisningshonoraret ydes som timehonorar, 60 min. incl. pauser, dog højst 7 timer pr. dag på 
almindelige dagkurser og 12 timer på internatkurser. 
 
Undervisningshonoraret dækker såvel deltagelse i kursusudvikling, personlig og praktisk forberedelse samt 
gennemførelse. 
 
4. Undervisningshonorarets størrelse  
Undervisningshonoraret udgør følgende: 
 
• Undervisning indtil kl. 16.00: kr. 107,10 pr. time 
• Undervisning efter kl. 16.00: kr. 214,20 pr. time 
• Hvis læreren er fast ansat eller udlånt i mindst 1 år til undervisningsopgaver, ydes et fast månedligt ikke 

pensionsgivende tillæg på kr. 2.142 
• Hvis læreren er fast ansat eller udlånt i mindst 1 år til undervisningsopgaver og læreren underviser efter 

kl. 16.00, ydes et fast månedligt ikke pensionsgivende tillæg på kr. 2000 samt kr. 200 pr. time 
 
Medarbejdere, der måtte have et højere månedligt ikke-pensionsgivende tillæg end kr. 2.142, bevarer 
dette. 
 
5. Øvrige bestemmelser  
I øvrigt gælder følgende: 
 
• Undervisningsåret er fra 1. januar til 31. december 
• Timehonoraret anvises kursus for kursus 
• Timehonoraret anvises for højst 250 timer pr. år 
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• Tildeling af faste tillæg sker hver 1. januar efter vurdering af den enkeltes planlagte undervisningstimer 
for det kommende år 

• Undervisningen forudsættes gennemført inden for normal arbejdstid 
• Ved væsentlige ændringer i løbet af undervisningsåret, kan honoreringen ændres med en måneds varsel 
 
6. Opsigelse 
Aftalen kan opsiges efter Funktionæroverenskomstens § 23. 
 
 
 
København, den 8. januar 2001 
 
 
 
For Tele Danmark A/S   For Telekommunikationsforbundet 
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