
Principper og retningslinier for virksomhedsoverdragelse internt i TDC 
i relation til KSU's rolle 
 
1. Principper 
• KSU skal være informeret om alle virksomhedsoverdragelser i Danmark mellem TDC A/S 

og dettes datterselskaber og mellem TDC A/S' datterselskaber. Informationen skal også 
omfatte virksomhedsoverdragelser mellem de forannævnte og datterdatterselskaber. 
 

• Informationen skal ske så tidligt og på så enkel en måde som mulig. 
 

• Ved større virksomhedsoverdragelser skal KSU udtale sig om den foreslåede organisati-
onsændring, inden den kan iværksættes. 
 

 
2. Retningslinier 
• KSU orienteres, inden beslutning om virksomhedsoverdragelse kan træffes, og inden be-

handlingen i det relevante lokale samarbejdssystem begynder. 
 

• Sagen behandles i samarbejdssystemet i de områder, der er omfattet af virksomhedsover-
dragelsen. Det skal være i såvel afgivende som modtagende organisation, og det er den 
afgivende organisation, der skal sørge for, at behandlingen bliver iværksat. Der skal altid 
udarbejdes en tidsplan for forløbet i forbindelse med overførslen, herunder SU-
behandlingen. Spørgsmålet må ikke behandles i modtagende selskabs samarbejdssystem, 
før end det har været behandlet i det afgivende selskabs samarbejdssystem. 
 

• I tilfælde af virksomhedsoverdragelse begge veje eller i tilfælde af mere end 2 involverede 
selskaber behandles spørgsmålet dog så vidt muligt samtidig i de berørte selskabers sam-
arbejdssystemer. 
 

• Medarbejderrepræsentanterne i samarbejdssystemet skal gøres opmærksom på, at KSU er 
orienteret, og at spørgsmålet vil blive behandlet i KSU, hvis de ønsker det. 
 

• Ønsker medarbejderrepræsentanterne spørgsmålet behandlet i KSU, indstilles behandlin-
gen på lokalt niveau og genoptages først, når behandlingen i KSU er afsluttet. Afgivende 
organisation sørger for, at sagen bliver videregivet til KSU's sekretariat til videre behand-
ling i KSU. 
 

• Når behandlingen er afsluttet i KSU, implementeres beslutningen i det lokale samarbejds-
system. 
 

• Behandles sagen færdigt på lokalt niveau uden inddragelse af KSU ud over den indledende 
information, orienteres KSU efterfølgende om resultatet af behandlingen af virksomheds-
overdragelsen. Formålet hermed er at sikre, at KSU har et overblik over foretagne virk-
somhedsoverdragelser mellem virksomheder i TDC. Det er den afgivende organisation, der 
sørger for, at informationen bliver videregivet til KSU's sekretariat til ekspedition til KSU.  
 

 
KSU, den 25. november 2003 (korrigeret af KSU 9. november 2004) 


