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Indledning  

formand John Schwartzbach 

 
 
 

Bestyrelsen beskriver i denne skriftlige beretning foreningens arbejde siden sidste generalforsamling 
i oktober 2017. 

Tele Øst er bosat i Hvidovre og har kontor på 1. sal i Immerkær 42, som ligger 300 meter fra Rød-
ovre S-togs station. Afdelingen har 6 faglige og en ansat kontorassistent. De er fordelt på enkelt-
mandskontor og et stort fælleskontor, som også fungerer som reception. 

Afdelingskontoret arbejder med faglige opgaver, som dækker alt fra faglige sager, forhandlinger, so-
ciale sager, uddannelse- og karriererådgivning, overenskomstforhandlinger m.m. til at afholde soci-
ale udflugter og møder for medlemmer.  

Tele Øst samarbejder med forskellige arbejdsgivere, så vi kan vejlede og hjælpe medlemmerne med 
spørgsmål.  

Den største arbejdsgiver er TDC, og som tidligere fylder fyringer rigtig meget.  
Metal-jobstarter tilbydes medlemmer umiddelbart efter afskedigelsen og er et tilbud om afklaring og 
vejledning til at søge et nyt job og samtidig hjælp til at planlægge uddannelsesforløb.  

Forhandlinger med TDC har også fyldt meget. Der går sjældent en uge, hvor der ikke foregår for-
handlinger. Det kan være svært for et medlem at vurdere, hvor meget arbejde der egentlig er med at 
vedligeholde overenskomsterne.  
Overenskomsterne er alfa og omega for en arbejdsplads med ordnede forhold og det må ikke bare 
være noget, som man vænner sig til er i orden. 

I denne skriftlige beretning kan du læse detaljeret om vores indsats gennem dette generalforsam-
lingsår og i den mundtlige beretning på generalforsamlingen vil vi berette om det kommende år og 
de udfordringer, vi skal arbejde med. 

 

Vel mødt på generalforsamlingen 

John Schwartzbach 
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Dagsordenens punkt 1 

Valg af dirigenter  

Forretningsorden  

Stk. 1 Formanden åbner generalforsamlingen og forestår valg af 2 dirigenter.  

Stk. 2 Dirigenterne skal lede mødet upartisk og er pligtig til nøje at overvåge, at almindelige regler for møde-
ledelse og afstemning overholdes.  

Dirigenterne forestår:  
a) konstatering af generalforsamlingens lovlighed.  
b) valg af stemmetællere, dirigenterne vurderer antallet dog vælges mindst 3, valget sker ved håndsopræk-
ning.  
c) kontrol af og meddelelse om fuldmagter og øvrige stemmeberettigede.  

Stk. 3 Derefter oplæses og godkendes dagsordenen.  

Stk. 4 Begæring af ordet skal afleveres skriftligt til dirigenten med oplysning om talerens navn og arbejds-
plads.  

Stk. 5 Forslag om afslutning af debatten af en sag, eller begrænsning af taletiden kan stilles af såvel dirigenten 
som af medlemmerne hvorefter dirigenterne straks foretager afstemning om afslutning af en debat med de ind-
tegnede talere.  
Kritiseres en deltager på generalforsamlingen fra talerstolen, skal denne gives adgang til at udtale sig.  
Formanden kan altid få ordet til afsluttende bemærkninger.   

Stk. 6 Kun forslag, der i henhold til vedtægterne er rettidigt indsendt, kan behandles på generalforsamlingen. 
Ved behandling af et forslag kan der stilles skriftlige ændringsforslag underskrevet med forslagsstillerens 
navn og arbejdssted.  
Forslagsstilleren og dernæst formanden kan altid få ordet til afsluttende bemærkninger.  

Stk. 7 Afstemninger om forslag sker ved håndsoprækning med stemmekort.  
Skriftlig afstemning kan begæres jf. vedtægterne.  
Hvor vedtægterne ikke giver særlige regler for afstemninger, afgøres disse med simpelt flertal. I tilfælde af 
stemmelighed er det fremsatte forslag bortfaldet.  

Stk. 8 Ved afstemninger om ændringsforslag sætter dirigenterne det mest vidtgående forslag under afstemning 
først.    

Stk. 9 Ved valg til bestyrelse m.m. kan dirigenterne beslutte at det skal ske ved skriftlig afstemning.  

Stk. 10 Medlemmer, der ikke deltager i mødet, kan kun modtage valg, såfremt der foreligger skriftlig accept 
fra den pågældende kandidat.  

Stk. 11 Gæster kan begære ordet under punktet "Eventuelt".  

Stk. 12 Dirigenterne er pligtige til at fratage en taler ordet, såfremt denne ikke holder sig til det foreliggende 
punkt.  

Stk. 13 Dirigenterne kan udskiftes, såfremt der er simpelt flertal for dette. Dirigenterne forestår denne afstem-
ning.  

Stk. 14 Såfremt dagsordenen ikke kan færdigbehandles på den fastsatte generalforsamling, skal bestyrelsen 
indkalde til en ny generalforsamling, hvor dagsordenen færdigbehandles.    

Stk. 15 Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af 
dirigenterne.  

Stk. 16 Ændringer til den her gældende forretningsorden kan kun ske ved indsendelse af forslag herom. Æn-
dringer vedtages jævnfør stk. 6. Ændringer får først virkning fra den efterfølgende generalforsamling.  
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Dagsordenens punkt 2 

Beretning  
 

De faglige områder 
 
2.1. Overenskomstområdet  
næstformand Carsten Dyring Nielsen    
faglig sekretær Bjarne L. Olsen 
 
Emne oversigt 
2.1.1. Overenskomstområdets arbejdsopgaver………………………………………. side 08 
      2.1.1.1.  Den lokale forhandlingsret i TDC……………………………………… side 08 
      2.1.1.2.  Forhandlinger mv. i årets løb med TDC……………………………….. side 09 
      2.1.1.3.  Forhandling mv. i årets løb udenfor TDC……………………………… side 10 
2.1.2. Forhandlinger med TDC Group………………………………………………. side 11 
     2.1.2.1.   Personalereduktionerne i TDC fortsatte i 2018………………………… side 11 
     2.1.2.2.   Løndannelsesprocessen pr. 1. marts 2018……………………………… side 12 
     2.1.2.3.   Company Mobile flyttede fra Telco aps. Til TDC A/S………………… side 13 
     2.1.2.4.   Outsourcing af visse it-opgaver til CSC og Atea………………………. side 14 
     2.1.2.5.   Revision af aftale om optagelse af telefonsamtaler……………………. side 14 
     2.1.2.6.   Udveksling af persondata mellem Dansk Metal og TDC…………….... side 16 
     2.1.2.7.   Vejledning til Seniorordning…………………………………………... side 18 
     2.1.2.8.   Genansættelse af fratrådte medarbejdere m. løbende tj.mandspension.. side 19       
     2.1.2.9.   TDC blev underkendt i bortvisning af to medarbejdere………………. side 19 
     2.1.2.10. Ændring af regulativ mv. for TDC Pensionskasse …………................ side 20 
2.1.3. Overenskomstfornyelsen på det offentlige område……….…………………. side 23 
     2.1.3.1.   Radioekspedienter i Forsvaret (tidl. Lyngby Radio)………………….. side 25 
2.1.4. Itadel A/S (tidligere TDC Hosting A/S)…………………………………….. side 25 
2.1.5. Huawei ApS………………………………………………………………….. side 26 
2.1.6. De Gule Sider A/S – konkurssagen………………………………………….. side 27 
2.1.7. Den Danske Model, flexicurity-modellen og social dumping……………….. side 28  
2.1.8. Lovbaserede løn- og ansættelsesvilkår………………………………………. side 32 
    2.1.8.1.   Nyt udstationeringsdirektiv…………………………………………….  side 33 
    2.1.8.2.   Persondataforordningen – trådte i kraft den 25. maj 2018…………….. side 33 
    2.1.8.3.   Nyt direktiv om ansættelsesbeviser på vej…………………………….. side 37 
    2.1.8.4.   Ny ferielov (overgangsordning allerede fra 2019………………………  side 38 
    2.1.8.5.   Lov om forretningshemmeligheder…………………………………….. side 40  
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2.1.1. Overenskomstområdets arbejdsopgaver. 
Afdelingen har bemandet overenskomstområdet med Carsten D. Nielsen og Bjarne Lund Olsen.  
 
Overenskomstområdet varetager forhandlinger om aftale- og lovbaserede løn- og arbejdsvilkår mv. i 
de sager, hvor afdelingen er forhandlingspart. 

Området bistår desuden Metals Landsklub i TDC med tilhørende virksomhedsklubber samt klubber 
og tillidsrepræsentanter uden for TDC mht.: 

 bistand til forhandling med arbejdsgivere om løn-, arbejds- og pensionsvilkår 
 support til medlemmer af samarbejdsudvalg  
 support til medlemmer af selskabsbestyrelser 
 bistand til udarbejdelse af lønstatistikker 
 bistand til indberetninger til forbundet i sager som ønskes videreført 

 
Området bistår de medlemmer af afdelingen som ønsker: 

 check af nye/ændrede ansættelsesbeviser 
 check af lønsedler 
 support i spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår, hvis de er ansat i en virksomhed 

  uden for TDC, hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentanter 
 

I sagstyperne indgår også sager om direkte eller indirekte forskelsbehandling i relation til køn, gravi-
ditet, ægteskabelig eller familiemæssig stilling, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, 
seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. 

Området repræsenterer normalt også afdelingen ved sager i det fagretslige system, f.eks. ved fælles-
møder, Arbejdsretten, mæglingsmøder, faglige voldgifter, Afskedigelsesnævnet samt ved de almin-
delige domstole. 

I de tilfælde, hvor en arbejdsgiver har manglende betalingsevne, fremsætter overenskomstområdet 
om fornøden konkursbegæring overfor byretterne samt indberetter sagerne til Lønmodtagernes Ga-
rantifond (LG).  
 

2.1.1.1. Den lokale forhandlingsret i TDC 
Internt i Dansk Metal er der indgået aftale om, at det ikke er teleaf-
delingerne, men derimod Metals Landsklub i TDC, med dertil hø-
rende virksomhedsklubber, som i overenskomstperioden udøver 
forhandlingsretten ved de fleste lokale forhandlinger. 

Kort fortalt er den lokale forhandlingsret inden for det tilpassede område i TDC delegeret således: 

 Ved disciplinære sager – herunder individuelle afskedigelsessager – er det den 
respektive teleafdeling, som har forhandlingsretten 

 Ved sager som kun vedrører én virksomhedsklub, er det den respektive virksomhedsklub, der 
har forhandlingsretten.  
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 Ved sager som vedrører mere end én virksomhedsklub, er det Landsklubben som 
har forhandlingsretten 

 Ved overenskomstfornyelser – herunder fornyelse af særaftalerne – er det CO-industri, som 
har forhandlingsretten, men teleafdelingerne har høringsret 

 
Der er af fagretslige årsager nogle undtagelser fra ovenstående oplistning. Det er naturligvis nærmere 
beskrevet og interesserede kan finde beskrivelsen på teleoest.dk/ok - og herefter vælge det såkaldte 
tilpassede overenskomstområde i TDC. 

Delegeringen af forhandlingsretten betyder, at det i de fleste tilfælde er virksomhedsklubberne og 
Landsklubben, som giver mandat til forhandlingerne, mens afdelingens rolle er at yde support og for-
handlingsbistand til Landsklubben og virksomhedsklubberne. 

Det hele er gennemført ud fra et ønske om at udøve den lokale forhandlingsret så tæt på medlem-
merne som muligt. 
 

2.1.1.2.  Forhandlinger mv. i årets løb med TDC 
Mange af de forhandlinger som i årets løb har været gennemført med TDC, har derfor været ført i 
regi af Metals Landsklub i TDC eller de tilhørende virksomhedsklubber, og de sager hvortil afdelin-
gen har ydet forhandlingsbistand, listes nedenfor:  

 Lokalaftale nr. 40 af 27. oktober 2017 om navnelister mv. (personalelister mv.) 
 Protokol af 27. oktober 2017 om navnelister mv. (personalelister mv.) 
 Lokalaftale af 7. november 2017 om provision i TDC Erhverv 
 Tillæg af 16. november 2017 til Lokalaftale 37  
 Protokol af 16. november 2017 om overførsel af Company Mobile (Telco ApS.) til TDC A/S 
 Lokalaftale 2.A. af 7. december 2017 om genansættelse af fratrådte medarbejdere, som mod-

tager løbende tjenestemandspension 
 Lokalaftale 41 af 18. december 2017 om studentermedhjælpere (bachelorstuderende) 
 Protokol af 30. januar 2018 om påtænkte personalereduktioner i 2018, med tilhørende Ram-

meproces. 
 Lokalaftale 33.2. af 31. januar 2018 om forhøjet tilkald for it-konsulenter i NetDesign 
 Protokol af 19. februar 2018 om afvikling af selvbetalt frokostpause 1. maj 
 Protokol af 2. marts 2018 om timelønnedes afspadsering af overarbejde og erstatning for lør-

dag 
 Protokol af 5. marts 2018 mellem TDC A/S og Metals Virksomhedsklubben i Erhverv om 

bortfald af lokalaftale i NetDesign af 19. maj 2009 
 Protokol af 14. marts 2018 om opdateret dækningsområde i Lokalaftale 37 og Lokalaftale 38 

efter seneste organisationsændring  
 Protokol af 14. marts 2018 om hjemmevagt i OSM Fallout i Yousee Customer Support, Order 

Management (PEOO) 
 Protokol af 14. marts 2018 om overflytning af 9 teknikere til Teknisk Support Center i forbin-

delse med projekt KIS 
 Protokol af 16. marts 2018 om forhåndsgodkendelse af ændring af TDC Pensionskasseregula-

tiv mv. 
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 Protokol af 15. marts 2018 ang. punkt 6 i Særaftale II i relation til medlemsudlodning fra 
TDC Pensionskasse 

 Lokalaftale 28 af 26. marts 2018 om optagelse af telefonsamtaler i TDC 
 Protokol af 11. april 2018 om virksomhedsoverdragelse til TCS og ATEA  
 Lokalaftale 42 af 24. april 2018 om brug af visse personoplysninger til løn- og personalead-

ministration  
 Protokol af 7. maj 2018 om lønregulering pr. 1. marts 2018  
 Lokalaftale 3.I.a af 7. maj 2018 vedr. provision i TDC Erhverv  
 Protokol af 17. maj 2018 om bortfald af Lokalaftale 30 samt vejledning til seniorordning iht. 

industriens overenskomster 
 Lokalaftale 3.A.2. af 28. maj 2008 om funktionsbestemte tillæg i TDC A/S, Customer Con-

tact Center 
 Protokol af 1. juni 2018 om hjemmevagt for visse medarbejdere i TDC Digital 

 
I Kapitel 2.1.2 vil vi omtale et lille udpluk af forhandlingerne og nogle kan være omtalt i beretnin-
gerne fra de enkelte virksomhedsklubber beskrevet i Kapitel 2.4.1.6. – 2.4.1.10. 

I Kapitel 2.4.1. omtaler vi overenskomstområdets arbejde, som omhandler samarbejdet med arbejds-
giverne via samarbejdssystemet. 
 

2.1.1.3.  Forhandlinger mv. i årets løb udenfor TDC 
Mht. virksomheder udenfor TDC er Dansk Metal Tele Øst enten direkte eller indirekte part i over-
enskomster med  

 Huawei Technologies (Denmark) ApS (medlem af DI) 
 Itadel A/S (det tidligere TDC Hosting) (medlem af Dansk Erhverv) 
 Staten, Moderniseringsstyrelsen for Radioekspedienter i Forsvaret (tidl. Lyngby Radio) 

 
Vi vil i Kapitel 2.1.3 til 2.1.5 omtale nogle af forhandlingerne med virksomhederne udenfor TDC 
Group. 

Dansk Metal Tele Øst har også mange individuelle sager, hvor et medlem er ”kommet i klemme” 
overfor arbejdsgiveren eller sager om medlemmer, der mener, at de er blevet afskediget på et usagligt 
grundlag. En lang række af disse sager drejer sig om medlemmer ansat i en overenskomstdækket 
virksomhed. Men vi har også mange sager for medlemmer, ansat i en virksomhed, hvor der ikke er 
overenskomst.  

Heldigvis er langt de fleste af sådanne individuelle sager endt med, at der bliver indgået forlig med 
arbejdsgiverne. Vi vil kun i begrænset omfang, og hvor sagerne har principiel betydning, omtale de 
individuelle sager her i beretningen.  
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2.1.2. Forhandlinger med TDC Group 

2.1.2.1 Personalereduktionerne i TDC fortsatte i 2018 

TDC fortsatte igen i 2018 med perso-
nalereduktioner og egentlige afskedi-
gelser. Derfor blev der allerede i slut-
ningen af 2017 indledt forhandlinger 
mellem TDC og Metals Landsklub i 
TDC om TDC´s påtænkte reduktioner 
i 2018. Forhandlingerne skete i hen-
hold til parternes overenskomstgrund-
lag og lovgivningen om varsling i for-
bindelse med afskedigelser af større 
omfang. Imidlertid kunne forhandlin-
gerne først afsluttes i slutningen af ja-
nuar 2018, da TDC´s bestyrelse først 

på dét tidspunkt havde lagt sig fast på budgettet og dermed personalereduktionernes omfang. TDC 
oplyste, at man forventede at reducere personalet med ca. 350 inden for Metals område i 2018. 

TDC meddelte dog samtidig, at man håbede på, at nogle af reduktionerne kunne ske uden afskedigel-
ser ved at være påpasselig med ikke at genbesætte ledige stillinger eller ved intern mobilitet, men le-
delsen oplyste, at det hele ikke ville kunne klares uden uønskede afskedigelser.  

TDC oplyste, at årsagen til personalereduktionerne bl.a. er færre fejl, effektiviseringer, indførelse af 
ny teknologi/digitalisering, reorganiseringer, relevant fravalg og fokusering for at opnå nødvendige 
omkostningsreduktioner på baggrund af markedsudviklingen. 

Dansk Metals Landsklub meddelte under forhandlingerne, at vi ikke er enige i nødvendigheden af 
personalereduktionerne på det foreliggende grundlag og i det oplyste omfang. I stedet for tvungne 
afskedigelser mener Landsklubben, at TDC bør etablere attraktive fratrædelsesvilkår samt hjemtage 
en lang række af de opgaver, som i dag er outsourcet til andre virksomheder i Danmark eller udlan-
det. Kombineres det med løbende opkvalificering af medarbejderne til fremtidens arbejdsopgaver, 
mener vi, at man kan nå meget langt uden tvungne afskedigelser.  

TDC ville dog ikke imødekomme Landsklubbens krav om, at der skule gives økonomiske fratrædel-
sesvilkår udover de bestemmelser, som i forvejen skal gives ifølge overenskomsten og lovgivningen.  

På trods af uenigheden blev der den 30. januar underskrevet en protokol, hvor rammerne for de af-
skedigelser som TDC påtænkte at gennemføre i 2018, er beskrevet. Protokollen beskriver bl.a. mu-
lighederne for omskoling, intern jobformidling, jobcenteraktiviteter og proces for gennemførelse af 
afskedigelserne. Endvidere tilbydes out-placement-ordninger og uvildig økonomisk rådgivning. 

Til protokollen er der tilknyttet en såkaldt Rammeproces for personalereduktionerne i 2018, som 
samarbejdsudvalgene benytter i takt med at personalereduktionerne realiseres i områderne. F.eks. 
skal samarbejdsudvalgene tage stilling til, om der skal etableres en frivillig fratrædelsesrunde, inden 
ledelsen i givet fald udpeger de overtallige. 
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Primo oktober 2018 var der på landsplan realiseret 59 fratrædelser inden for Metals område, heraf 
var der en del frivillige afskedigelser. Da der i de fleste enheder af TDC fortsat er meget overarbejde, 
har TDC meddelt, at der i resten af 2018 ikke vil ske reduktioner i større omfang. Vi håber naturlig-
vis, at vi i resten af 2018 helt kan undgå yderligere uønskede afskedigelser indenfor vores område. 
 

2.1.2.2. Løndannelsesprocessen pr. 1. marts 2018 

 

Alle Metals medlemmer ansat på det tilpassede overenskomstgrundlag i TDC kan igen i 2018 se 
frem til en reallønsfremgang. Ved forhandlingerne mellem TDC og Metals Landsklub i TDC blev 
der den 3. juni 2018 opnået enighed om løndannelsesprocessen pr. 1. marts 2018. 

TDC fremførte under forhandlingerne, at de lønstigninger, som skal gives i år, alene bør gives som 
individuelle lønstigninger. Landsklubben holdt fast i, at der skal gives en generel lønstigning, således 
at alle medlemmer sikres en reallønsfremgang i 2018. 

Resultatet indebar, at der pr. 1. marts 2018 blev givet en generel lønstigning på 1,5% af den faste løn 
til alle, som var ansat 1. marts 2018 og som ikke var fritstillet pr. 1. maj 2018 eller før. Stigningen 
var 0,2% højere end den, som blev aftalt i 2017. 

Alle medlemmer på det tilpassede overenskomstgrundlag kan dermed – også i år - se frem til en real-
lønfremgang, eftersom fritvalgslønkontoen steg med 0,7% pr. 1. marts 2018. Dermed sikres den en-
kelte en lønfremgang på mindst ca. 2,1%. Dette skal ses i lyset af, at regeringens Økonomisk Rede-
gørelse fra 28. maj 2018 har en forventning om en inflation på 1,0%. For øjeblikket ligger inflationen 
i Danmark på ca. 1,1%. 
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De fleste ulempetillæg og satser mv. blev reguleret med i gennemsnit 1,6% pr. 1. marts 2018 og elev-
lønninger blev forhøjet med 1,7%.   

Ud over de generelle lønstigninger og satsforhøjelser kan der ske individuel lønregulering. TDC og 
Metals Landsklub udarbejdede en samtaleguide som bilag til lønaftalen. 

Det er Landsklubbens forventning, at når 2018 er omme, at den gennemsnitlige lønstigning inden for 
Metals område incl. individuelle lønstigninger vil lande på cirka 2,8%. I 2017 blev den gennemsnit-
lig stigning inden for Metals område på 2,7%. Til sammenligning kan vi oplyse, at den gennemsnit-
lige lønstigning på det private arbejdsmarked i 2017 var på 2,2% 
 

2.1.2.3. Company Mobile flyttede fra Telco ApS til TDC A/S 

TDC A/S og Metals Landsklub i TDC blev den 16. 
november 2017 efter længere tids forhandling enige 
om en aftale, som sikrede, at aktiviteter og medarbej-

dere i Company Mobile blev virksomhedsoverdraget fra Telco ApS. til TDC A/S.  

I Telco ApS. er overenskomsten ikke sat i kraft, da der gælder den såkaldte 50%-regel.  

Men pr. 1. januar 2018 blev de overførte medarbejdere omfattet af det såkaldte tilpassede overens-
komstgrundlag i TDC. Indenfor Metals forhandlingsområde drejer det sig om cirka 20 medarbejdere. 
Medarbejderne blev organisatorisk placeret i TDC Wholesale.  

Medarbejderne blev omfattet af Lokalaftale nr. 37. Dækningsområdet på Lokalaftale 37 omfattede  
oprindelig det tidligere Order Management, hvor der i 2015 blev aftalt en inhause-case. Dæknings-
området er et par gange blevet ændret pga. organisationsændringer. Og dækningsområdet for Lokal-
aftale 37 blev pr. 1. januar 2018 udvidet til også at omfatte den nye enhed, som kom fra Company 
Mobile. 

Dog blev der aftalt nogle afvigelser for medarbejderne fra Company Mobile. De blev omfattet af reg-
lerne i Industriens Funktionæroverenskomst mht. pension, barselsregler samt frihed ved barns syg-
dom.  

Men samtidig blev der lavet et tillæg til Lokalaftale 37, hvor det er anført, at også nyansatte medar-
bejdere under Lokalaftale nr. 37 ligeledes omfattes af reglerne i Industriens Funktionæroverenskomst 
mht. pension, barselsregler samt frihed ved barns sygdom.  

Det er endvidere aftalt, at Lokalaftale 37 tidligst kan opsiges i 2025, men det blev aftalt, at ændringer 
ved kommende overenskomstfornyelser får fuldt gennemslag for Lokalaftale 37, uanset bestemmel-
serne i Lokalaftale 37. Dette gælder dog ikke for medarbejdere omfattet af Særaftale II om Pension, 
hvor Særaftale II har erstattet bestemmelser i Industriens Funktionæroverenskomst.  

Det blev også aftalt, at allerede ansatte medarbejdere omfattet af Lokalaftale 37 valgfrit kan overgå 
til reglerne i Industriens Funktionæroverenskomst mht. pension, barselsregler samt regler om fri ved 
barns sygdom.  
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2.1.2.4. Outsourcing af visse it-opgaver til CSC og Atea 
Foreningsåret medførte desværre også outsourcinger fra TDC.  

I december 2017 reorganiserede TDC sin it-organisation og i den forbindelse offentliggjorde 
TDC, at en række it-opgaver og medarbejdere formentlig i april 2018 skulle outsources til 
TATA Consultancy Services Denmark ApS. (i daglige tale benævnt TCS).  
 
Samtidig blev det offentliggjort at nogle af de opgaver som skulle outsources til 
TCS, skulle placeres hos en underentreprenør til TCS, nemlig Atea A/S.  

Forhandlingerne mellem TDC og TCS om kontrakten trak ud, og det var gennem længere tid usik-
kert, om det ville ende med at Atea ville få opgaven af TCS, eller om underentreprenøren ville blive 
en helt anden virksomhed. Pga. forsinkelserne i forhandlingerne mellem TDC og TCS blev nogle af 
opgaverne først overdraget fra TDC i juni 2018, i stedet som planlagt i april.  

De medarbejdere og opgaver, som endte med at blive overdraget til Atea A/S, er beskæftiget med 
tekniske opgaver, og Metal Hovedstaden havde i forvejen en overenskomst med Dansk Erhverv og 
Atea a/s. Der blev derfor indledt forhandlinger mellem Metal Hovedstaden, Dansk Erhverv og Atea 
a/s  om indplaceringsvilkår for de overdragede medarbejdere. Det lykkedes den 17. maj 2018 at 
indgå enighed om vilkårene, som langt hen ad vejen minder om de vilkår, som gjaldt i TDC. 

Mht. de medarbejdere og opgaver, som endte med at blive overdraget til TCS, gælder it-overenskom-
sten mellem Dansk Erhverv og HK/Privat. Det er en noget ringere overenskomst end den rene Funk-
tionæroverenskomst, men der er heldigvis ikke nogen 50%-regel. Der blev iht. Lov om Lønmodta-
gernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse indledt forhandlinger mellem Metal og Dansk Er-
hverv om vilkårene for de overdragede medarbejdere. Men det lykkedes ikke at opnå enighed om an-
dre vilkår end de, som gælder iht. virksomhedsoverdragelsesloven. Det betyder, at de overdragede 
medarbejdere bevarer deres rettigheder, som udspringer af overenskomsten fra TDC, som individu-
elle rettigheder frem til og med den 29. februar 2020. Herefter overgår de fuldt og helt på den noget 
ringere it-overenskomst mellem HK/Privat og Dansk Erhverv. 
 

2.1.2.5. Revision af aftale om optagelse af telefonsamtaler 
Metals Landsklub og TDC blev 26. marts 2018 enige om en revideret Lokalaftale 28 om optagelse af 
telefonsamtaler. Aftalen trådte i kraft den 25. maj 2018 og erstattede den gamle Lokalaftale 28, Lo-
kalaftale 28.1. og Lokalaftale 28.2.  

Aftalen gælder medarbejdere der har telefonkontakt som den altovervejende del af deres arbejdsom-
råde, (f.eks. salg, telefonisk rådgivning i callcenter, support, hotline mv). 

Aftalen kom i stand, fordi TDC blandt andet ønskede, at optagne telefonsamtaler kunne benyttes ved 
medarbejderens væsentlige misligholdelse (borvisningssager). Det lykkedes alligevel i aftalen at præ-
cisere, at optagne telefonsamtaler ”alene skal - og kun må - benyttes med det formål, at TDC kan fo-
retage en bedre coaching, undervisning og udvikling af medarbejderne og kan forbedre sin forret-
ningsoptimering”.  
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Og det lykkedes også at fastholde, at "Optagne telefonsamtaler kan ikke anvendes i disciplinærsager, 
og kan ikke tillægges nogen betydning ved advarsler, opsigelser eller bortvisning". 

Dette er meget vigtigt for os. Og grunden er, at vi ikke ønsker at beskytte medarbejdere som snyder 
eller foretager forseelser, som er så grove, at de ikke bør være ansat længere. Men det er vigtigt for 
os at sikre, at alle skal føle sig trygge ved optagelse af telefonsamtaler og føle sig trygge ved, at le-
delsen ikke anvender optagne telefonsamtaler, til at skille sig af med de personer, som de ikke kan 
lide.  

Det er efterhånden 10 år siden, at vi indgik den første 
lokalaftale om optagelse af telefonsamtaler i kunde-
vendte funktioner. Og i den tid der er gået, må vi kon-
statere, at det overalt i samfundet er blevet udbredt, at 
såvel private som offentlige virksomheder optager te-
lefonsamtalerne med deres kunder.  

Hvis vi ikke har nogen aftale med TDC, vil der være 
risiko for, at domstolene vil give TDC medhold i, at 
hvis blot kunden har givet sit samtykke til optagelse af 
telefonsamtaler, vil TDC kunne optage samtalerne, 
uden at indhente medarbejderens samtykke og uden 
aftale med os, og dermed uden alle de garantier og re-
striktioner, som det er lykkedes os at få indføjet i afta-
len. 

Vi har måttet acceptere, at det personale som nyansættes fra den 25. maj 2018 skal acceptere, at det 
er en forudsætning for opretholdelsen af ansættelsen, at medarbejderen har givet samtykke til at tele-
fonsamtalerne optages. For ansatte fra før 25. maj 2018 er det fortsat reelt frivilligt, om man vil give 
samtykke. 
Vi anbefaler imidlertid, at alle medarbejdere underskriver en samtykkeerklæring, så flest mulige 
medvirker til optagelse af telefonsamtaler. På den måde kan vi undgå, at TDC ikke blot opsiger lo-
kalaftalen, og indfører optagelse af telefonsamtaler uden de garantier, som vi har fået indføjet i afta-
len.  

Som noget nyt er der i punkt 6 i aftalen indføjet en bestemmelse om (screen capture) optagelse af 
medarbejderens skærm sammen med optagelse af telefonsamtalen. Også her er det lykkedes at få fo-
retaget restriktioner og garantier. F.eks. at skærmvideooptagelser er omfattet af samme garantier som 
optagelse af telefonsamtaler, og dermed heller ikke kan anvendes til disciplinære formål.  
Skærmvideoptagelse vil ikke blive sat i kraft, før end det er sikret, at Datatilsynet ikke modsætter sig 
det, ligesom det kræver særskilt varsling og samtykke.    

Blækket var knap nok tørt på den nye aftale – og den nye aftale var endnu ikke trådt i kraft - før Me-
tals Landsklub i TDC måtte rejse en klage over TDC, fordi TDC A/S i forbindelse med en mundtlig 
advarsel til en navngiven medarbejder havde aflyttet 5 optagne telefonsamtaler, og havde anvendt 
dem til at tildele den mundtlige advarsel. Efter Landsklubbens opfattelse var dette et klar brud på så-
vel den gældende Lokalaftale 28 som den nye Lokalaftale 28, som ville træde i kraft den 25. maj 
2018, idet det fremgår af begge aftaler at ”Optagne telefonsamtaler kan ikke anvendes i disciplinær-
sager, og kan ikke tillægges nogen betydning ved advarsler, opsigelser eller bortvisning”.  

15



 

 

Landsklubben anså det skete, som et alvorligt brud på den tillid, som var en forudsætning for, at 
Landsklubben havde indgået Lokalaftale 28. 

På et møde den 30. april 2018 erkendte TDC, at der var sket brud på Lokalaftale 28 og beklagede, at 
det var sket. TDC bekræftede at ville indskærpe overfor ledelsen at overholde den citerede sætning, 
som fremgår af Lokalaftale 28, herunder den nye Lokalaftale 28, som trådte i kraft den 25. maj 2018. 

På baggrund af det passerede, blev parterne enige om, at hvis der i fremtiden sker brud på bestem-
melse om at ”Optagne telefonsamtaler kan ikke anvendes i disciplinærsager, og kan ikke tillægges 
nogen betydning ved advarsler, opsigelser eller bortvisning”, anses dette som skærpende omstæn-
dighed.  

Det er naturligvis vigtigt at alle har tillid til aftalen. Hvis du som medarbejder har mistanke om eller 
oplever, at lederen misbruger optagne telefonsamtaler, bør du straks kontakte din tillidsrepræsentant. 
På den måde kan vi sikre høj grad af etik, og at aftalen efterleves. 
 

2.1.2.6. Udveksling af persondata mellem Dansk Metal og TDC   
Som vi omtaler nedenfor, trådte Persondataforordning, også be-
nævnt Databeskyttelsesforordning eller GDPR, i kraft den 25. maj 
2018. 
Den har været flere år undervejs, og allerede i 2016 opstod der på 
baggrund af Persondataforordningen en uenighed mellem TDC og 
Metals Landsklub i TDC om udveksling af persondata. 

Gennem alle de år som nogen overhovedet kan huske, har de for-
handlingsberettigede organisationer i TDC med faste intervaller modtaget liste over medarbejdere i 
forhandlingsområdet med bl.a. navn, stillingsbetegnelse, lønnr., arbejdssted. Ligeledes har de for-
handlingsberettigede organisationer med faste intervaller modtaget navneliste over hvilke medarbej-
dere, som indenfor forhandlingsområdet blev nyansat og hvilke som fratrådte. Pludselig i 2016 op-
hørte TDC med at udlevere nogle af listerne med begrundelsen, at det måtte TDC ikke pga. lovgiv-
ningen. 

Metals Landsklub i TDC forsøgte at indgå forlig med TDC, da vi mente, at der i det tilpassede over-
enskomstgrundlag var kollektiv hjemmel til at udlevere de pågældende persondata. Og vi var også 
relativt fortrøstningsfulde, da LO og DA i mæglingsforslaget fra forligsmanden i 2017 fik indskrevet 
følgende tekst: 

”LO og DA er enige om, at bestemmelser i overenskomster og den sagsbehandling, der 
knytter sig hertil, skal fortolkes og behandles i overensstemmelse med Databeskyttel-
sesforordningen (EU 2016/679), når denne træder i kraft i Danmark den 25. maj 2018. 

LO og DA er enige om, at det ved gennemførelsen af Databeskyttelsesforordningen skal 
sikres, at den nuværende praksis for indsamling, opbevaring, behandling og udlevering 
af personoplysninger i henhold til de ansættelses- og arbejdsretlige forpligtelser kan 
fortsætte”. 

16



 

 

Men henover sommeren 2017 skærpedes tonen mellem TDC og Metals Landsklub i TDC og vi måtte 
derfor indberette sagen til Dansk Metal, da vi mente, at TDC brød en overenskomstudfyldende ku-
tyme ved ikke længere at udlevere navneliste. TDC ville heller ikke længere udlevere liste over de 
medarbejdere i forhandlingsområdet, som blev berørte af organisationsændringer, således at tillidsre-

præsentanterne løbende kunne få et overblik 
over, hvilke medarbejdere som ved organisati-
onsændringer havner i en enhed af TDC og 
hvilke medarbejdere som havner i andre enhe-
der. 

Som reaktion på vores skridt med at indberette 
sagerne, opsagde TDC den administrative aftale, 
som var indgået mellem Dansk Metal og TDC, 
om kontingenttræk til Metal og a-kassen via løn-
nen.  

TDC ville godt nok være med til at indgå en ny aftale om kontingenttræk. Men TDC krævede, at en 
ny administrationsaftale skulle indebære, at hver eneste medarbejder, som ønskede kontingenttræk, 
skulle udfylde en ny samtykke-erklæring, fordi den samtykkeerklæring som Tele Øst allerede i 
1990´erne havde indført om kontingenttræk, efter TDC´s opfattelse ikke var god nok i henhold til de 
nye regler i Persondataforordningen. 

Men vigtigst af alt betingede TDC sig, at for at ville indgå ny aftale om kontingenttræk, skulle vi 
droppe de sager, der var under opstart om, at TDC ikke ville levere lister med personoplysninger. 

På den baggrund besluttede teleafdelingerne, at vi fra årsskiftet 2017/2018 droppede kontingenttræk 
via TDC-lønnen og i stedet satse på en PBS-løsning.  

Da TDC erfarede teleafdelingernes beslutning om PBS-løsning, var TDC mere forhandlingsvillige til 
at indgå forlig i sagerne om manglende udlevering af navnelister. Det lykkedes i slutningen af 2018 
at indgå forlig om navnelister mv. i form af en ny Lokalaftale 40. Udlevering af navnelister var dog 
betinget af, at Datatilsynet godkendte forliget. 

Det hører med til historien at en del af Persondataforordningen, navnlig den del som vedrører ansæt-
telsesforhold, kan følges op af nationale supplerende regler. Men i Danmark var der opstået forsin-
kelse i Folketinget med hensyn til at få lovgivningen på plads. Lovgivningen blev først vedtaget ved 
3. behandling den 23. maj 2018 – kun to dage før Persondataforordningens ikrafttrædelse.  

Af samme grund trak det ud med Datatilsynets godkendelse af vores forlig fra oktober 2017.  

Sideløbende med denne forsinkelse fik TDC øje på, at TDC med fordel kunne have behov for at 
indgå aftale med os, som sikrer kollektiv hjemmel, frem for indhentelse af individuelt samtykke fra 
hver enkelt medarbejder, når TDC skal videregive personoplysninger om f.eks.  

 lønsedler via e-Boks 
 indbetaling af pension til pensionsselskaber 
 kørekortoplysninger, hvor kørekort er en forudsætning for ansættelse 
 pasoplysninger - hvor TDC ansøger om dansk socialsikring ved tjenesterejser til udlandet 
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 tilmelding af pligtmæssige kurser, der er nødvendige for at kunne udføre arbejde for visse of-
fentlige virksomheder 

Vi indgik derfor en ny Lokalaftale 42 med TDC, som indebærer kollektiv hjemmel til dette. Men 
samtidig fik vi skrevet ind i Lokalaftale 42, at Lokalaftale 40 trådte i kraft 1. maj 2018. Således behø-
vede vi ikke længere at vente på Datatilsynets godkendelse. 
 

2.1.2.7. Vejledning til Seniorordning 
Ved OK17 blev der på de fleste overenskomster på det private arbejdsmarked – også hos os - indført 
ordninger der indebærer retskrav for, at den enkelte medarbejder 5 år før den til enhver tid gældende 
folkepensionsalder kan meddele arbejdsgiveren, at man vil have seniorfridage.  

Ordningen indebærer blandt andet, at medarbejderen kan vælge at anvende indbetalingen til frit-
valgslønkontoen til finansiering af seniorfridage. Det vil pr. 1. marts 2019, hvor fritvalgslønkontoen 
stiger til 4%, betyde finansiering af cirka 8 seniorfridage pr. år. Og hvis medarbejderen ønsker yder-
ligere seniorfridage, har vedkommende ret til at konvertere opsparingsdelen af pensionsbidraget, 
hvilket svarer til cirka 24 seniorfridage pr. år for ikke-tjenestemænd– dvs. i alt cirka 32 seniorfridage 
pr. år. Man kan ikke konvertere tjenestemandspension, men medarbejdere med tjenestemandspensi-
onsret kan konvertere opsparingsdelen af pensionsoverbygningen. 

Seniorfridagene afvikles som restferie og følger ferieåret, som løber fra 1. maj til 30. april. Medar-
bejderen skal derfor senest 1. april give virksomheden besked om, at medarbejderen ønsker at indgå i 
en seniorordning med seniorfridage i det kommende ferieår, samt give meddelelse om, hvor stor en 
andel af hhv. fritvalgslønkonto og pensionsbidrag, medarbejderen ønsker at konvertere, samt dermed 
antallet af seniorfridage som medarbejderen ønsker. 

I TDC fandtes i forvejen en Lokaftale nr. 30 om seniorfridage (indgået i 2011), men problemet var 
blandt andet, at der ikke var retskrav på, at den enkelte medarbejder kunne få seniorfridage.  

Efter OK2017 meddelte TDC, at man ville opsige Lokalaftale nr. 30 således, at det alene er reglerne i 
industriens overenskomster som gælder. Og samtidig ønskede TDC, at vi udarbejdede en vejledning 
til reglerne om seniorfridage i industriens overenskomster. 

Det lykkedes den 17. maj 2018 at blive enige med TDC 
om en protokol, som dels indeholder en Vejledning til 
seniorordning iht. overenskomsten, og dels indeholder 
bestemmelser om bortfald af Lokalaftale 30. Selv om 
Lokalaftale 30 er bortfaldet, vil de medarbejdere, som 
før den 17. maj 2018 havde en aftale med TDC om seni-
orordning iht. Lokalaftale 30, fortsætte med de seniorfri-
dage, som udspringer af Lokalaftale 30. Dog således, at 
hvis den pågældende person ønsker at benytte sig af 
overenskomstens ret til seniorfridage, bortfalder den in-

dividuelle ordning, som udspringer af den tidligere Lokalaftale nr. 30. Det skyldes, at TDC ikke både 
vil give seniorfridage iht. bortfaldne Lokalaftale 30 og samtidig til den samme medarbejder give se-
niorfridage iht. overenskomsten.  
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Med hensyn til vejledningen til seniorordning iht. overenskomsten gør vi opmærksom på, at vejled-
ningen ikke er udtømmende. Man skal også læse reglerne i selve overenskomsten.  

I Dansk Metal Tele Øst er vi naturligvis altid parate til at forklare det enkelte medlem nærmere om 
fordele og ulemper ved seniorfridage iht. overenskomsten. Og man er altid velkommen til at kontakte 
os. Hvis man er medlem af efterlønsordningen, skal man være opmærksom på, at hvis man konverte-
rer pension til seniorfridage, kan det få betydning for optjeningen af den skattefrie efterlønspræmie. 
Derfor opfordrer vi altid tillige til, at man rådfører sig med A-kassen, inden man gør brug af overens-
komstens regler om konvertering af pension til seniorfridage. Det har ikke indflydelse på den skatte-
frie efterlønspræmie, hvis man konverterer bidrag fra fritvalgslønkontoen til seniorfridage. 
 

2.1.2.8. Genansættelse af fratrådte medarbejdere med løbende tjeneste-
mandspension 
TDC og Dansk Metals Landsklub i TDC har den 7. december 2017 indgået Lokalaftale 2.A. om gen-
ansættelse af fratrådte medarbejdere, som modtager løbende tjenestemandspension. 

Lokalaftalen gør det muligt, at TDC kan tilbyde genansættelse til fratrådte medarbejdere, som modta-
ger løbende tjenestemandspension, uden at de pågældende genindtræder i tjenestemandsstillingen, 
men derimod indtræder i et nyt ansættelsesforhold.  

I det nye ansættelsesforhold modtager medarbejderen pensionsbidrag iht. Funktionæroverenskom-
stens § 8, dog således at der ikke betales eget-bidrag. Samtidig oppebæres fortsat løbende tjeneste-
mandspension fra det tidligere ansættelsesforhold. 

Vi håber, at TDC dermed i højere grad end tidligere tilbyder ansættelse til fratrådte medarbejdere, 
som modtager løbende tjenestemandspension, hvilket tidligere har været et stort problem. 

Ordningen er også væsentligt bedre end den, der gælder for statstjenestemænd som modtager lø-
bende pension fra Staten og som opnår ansættelse i Staten uden at genindtræde i tjenestemandsstillin-
gen. Her har Moderniseringsstyrelsen fastsat, at sådanne medarbejdere ikke kan overenskomstansæt-
tes, men derimod kontraktansættes, dvs. ansættelse uden overenskomst. Dermed skal medarbejderen 
selv forhandle med ansættelsesmyndigheden om, at der i det nye ansættelsesforhold skal betales ar-
bejdsgiverbidrag til pension.  
 

2.1.2.9. TDC blev underkendt i bortvisning af to medarbejdere 
Afskedigelsesnævnet har 3. juli 2018 truffet afgørelse om to TDC-teknikere, som blev bortvist, fordi 
de i strid med TDC´s alkoholpolitik havde drukket en lille fadøl (0,25 l) i arbejdstiden. De havde 
hver drukket én øl på 0,25 l på en restaurant i deres spisepause under overarbejde iført arbejdstøj 
med firmalogo. Efterfølgende kørte de fra restauranten i hver sin arbejdsvogn ligeledes med firma-
logo. 
 
Dansk Metal Tele Øst klagede overfor TDC, da afdelingen mente, at bortvisningen var ude af pro-
portion med forseelsen, og at sagen burde løses med, at de to blev tildelt en advarsel. 
 
Dansk Metal Tele Øst og TDC kunne ikke via forhandling opnå enighed, og Dansk Metal Tele Øst 
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indberettede herefter sagen til Dansk Metal. 
 
Efter yderligere nogle forgæves forhandlingsmøder indledte LO en sag for Afskedigelsesnævnet mod 
DA, Dansk Erhverv og TDC. Der var under sagen enighed om, at Afskedigelsesnævnet skulle be-
handle spørgsmålet om bortvisningens berettigelse, og hvis afskedigelsesnævnet nåede frem til, at 
bortvisning ville være en for hård sanktion, om det så ville være berettiget med en afskedigelse.  
 
Afskedigelsesnævnet består af fem dommere. To partsdommere udpeget af LO, to partsdommere ud-
peget af DA samt en højesteretsdommer, som fungerer som formand og opmand, og som træffer af-
gørelse, hvis der blandt de fire partsdommere ikke kan opnås flertal for en afgørelse.  
 
Ved voteringen kunne der ikke opnås flertal blandt de fire partsdommere. Og opmanden, Højesterets-
dommer Poul Dahl Jensen, måtte træffe afgørelse i sagen ved en tilkendegivelse. 
 
Opmanden udtalte, at omstændighederne ved alkoholindtagelsen (drikke øl i offentligt rum iført tøj 
med firmalogo og kørt væk i firmabil med logo), har indebåret potentiel skadevirkning for TDC´s 
image, og at virksomheden derfor har haft grund til at anse overtrædelsen som alvorlig. 
 
Opmanden nåede dog frem til, at forseelsen ikke havde en sådan karakter og grovhed, at bortvisning 
var berettiget. Bortvisningen var derfor uberettiget. I den forbindelse lagde opmanden vægt på, at der 
var tale om en meget beskeden alkoholindtagelse under et måltid i forbindelse med overarbejde, at 
overtrædelsen af alkoholpolitikken skyldtes en forglemmelse og ikke en bevidst tilsidesættelse af al-
koholpolitikken, samt at begge teknikere havde en betydelig anciennitet uden tidligere at have for-
brudt sig mod alkoholpolitikken. 
 
Omvendt mente opmanden, at forseelsen dog var af en sådan alvorlig karakter, at det ville have gjort 
en opsigelse med sædvanligt varsel berettiget. Af denne grund mente opmanden, at TDC hverken var 
forpligtet til at annullere opsigelserne eller betale godtgørelse for usaglig afskedigelse.  
TDC skal dog betale løn i sædvanlig opsigelsesperiode, samt til den tekniker der havde mere end 17 
års anciennitet yderlige betale 3 måneders godtgørelse efter Funktionærlovens § 2a. 

 

2.1.2.10. Ændring af regulativ mv. for TDC Pensionskasse 
Dansk Metal forhåndsgodkendte den 15. marts 2108 ændringer i pensionsregulati-
vet for TDC Pensionskasse. Det skete under forudsætning af en række forhold 
samt godkendelse på TDC pensionskasses generalforsamling den 23. april 2018. 

Forhistorien var, at en enig bestyrelse i TDC Pensionskasse havde fremsat forslag om ændringer i 
kassens pensionsregulativ og vedtægter. Planen var, at forslagene vil blive behandlet på kassens ge-
neralforsamling den 23. april 2018.  

Kort fortalt bestod pensionskassens bestyrelses forslag af to forskellige forslag, sammenkædet i én 
beslutning:  
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 Det ene af forslagene fra pensionskassens bestyrelse handlede om, at pensionerne fra 1. april 
2019 reguleres svarende til forbrugerprisindekset, til forskel fra i dag, hvor pensionerne regu-
leres som for statens tjenestemandspensioner 
 

 Det andet forslag fra pensionskassens bestyrelse drejede sig om, en vedtægtsmæssige bemyn-
digelse til bestyrelsen om under visse forudsætninger, at foretage udbetaling/udlodning af 
Pensionskassens overdækning til TDC og kassens medlemmer.  

 
At forslagene var sammenkædet betød, at forslagene kun ville blive godkendt af TDC, hvis begge 
forslag fik det fornødne flertal på generalforsamlingen og at begge forslag i øvrigt blev godkendt af 
alle instanser. 

På trods af den særlige godkendelsesprocedure af pensionsregulativet, hvor f.eks. såvel generalfor-
samling som ministeriet skal foretage godkendelse, så ér pensionsregulativet i bund og grund en kol-
lektiv aftale, hvor parterne er TDC, Dansk Metal og Lederforeningen i TDC.  

Ændringer i pensionsregulativet krævede derfor, udover godkendelse på Pensionskassens generalfor-
samlingen og af ministeriet, også godkendelse af TDC, Dansk Metal og Lederforeningen i TDC. 

Da Pensionsregulativer var en kollektiv aftale, som endvidere har karakter af en Særaftale, var det 
ikke Metals Landsklub i TDC som havde forhandlingsretten, men derimod Dansk Metal, hvor teleaf-
delingerne har høringsret. 

Dansk Metal Tele Øst brugte meget tid på at sætte sig ind i Pensionskasse-bestyrelsens forslag, og vi 
havde også visse forudsætninger for at kunne anbefale Dansk Metal at forhåndsgodkende pensions-
kasseregulativet. Blandt andet havde vi nogle konkrete ændringer til bestyrelsens forslag til regula-
tivændringer. Sagen blev forhandlet mellem TDC og Dansk Metal den 28. februar og 15. marts. Og 
der blev den 16. marts 2018 underskrevet protokol mellem Dansk Metal og TDC A/S. 

I protokollen fra den 16. marts 2018 godkender Dansk Metal de forslag til ændringer som Pensions-
kassens bestyrelsen stillede. Dog skete godkendelsen under forudsætning af nærmere specificerede 
forhold blandt andet: 

 at parterne anerkender at Pensionsregulativet har en særlig retlig status, jf. opmandskendelse 
af 8. januar 1998, samt sidste afsnit i punkt 2 i Tilpasningsprotokollat af 30. januar 2001,  

 at parterne er enige om, at parterne i Pensionsregulativet er hhv. Dansk Metal, Lederforenin-
gen i TDC og TDC A/S 

 at parterne er enige om, jf. Pensionsregulativets § 2, stk.2, at bringe proceduren i firmapensi-
onskasseloven § 35, stk. 2 i anvendelse, ved den foreslåede ændring af pensionsregulativet 
mv. for TDC Pensionskasse med de forudsatte ændringer (dvs. at det enkelte medlem efter en 
nærmere bestemt tidsfrist kunne frasige sig ændringerne i reguleringsmodellen, og fortsat 
være omfattet af Statens regulering). 

 at parterne er enige om, at der i bestyrelsens foreslåede regulativændring tilføjes et stykke 4 i 
§ 3 med følgende tekst: 
”Stk. 4. Hvis Danmarks Statistik på noget tidspunkt måtte ophøre med at offentliggøre for-
brugerprisindekset eller forbrugerprisindekset af anden grund måtte udgå,  
træffer bestyrelsen beslutning om at reguleringen sker efter en anden i Danmark almengyldig 
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forbrugerprisstatistik, som mest tilsvarer forbrugerindekset i stk. 1, medmindre andet aftales 
med personaleforeningerne. Uenighed om hvilken statistik, som i Danmark er almengyldig og 
som mest tilsvarer den forudsatte statistik i stk. 1, afgøres ved faglig voldgift.” 

 enighed om at protokollere, at Dansk Metal ikke mener, at det er retvisende at udarbejde sam-
menligningstal for forbrugerpriser og regulering af tjenestemandspensioner i tiden forud for 
2001, idet der i midten af 1990’erne skete bortfald af samordningsfradraget og samtidig ned-
sættelse af tjenestemandspensionerne, med en overgangsordning som blev udfaset i 2001. 
TDC lovede, at der på generalforsamlingen i pensionskassen også ville blive vist en graf med 
udviklingen i perioden fra 2001 og frem.  

 at parterne er enige om, at bestyrelsens forslag til vedtægtsændring ændres således, at der i § 
25, stk. 2. indsættes ordet ”og” mellem litra a og litra b. 

 at parterne er enige om, at der indgås lokalaftale, som supplerer Særaftale II og som præcise-
rer, at hvis TDC Pensionskasse foretager medlemsudlodning af beløb til at forøge pensionstil-
sagnet eller at medlemsudlodningen sker på anden vis, indgår udlodningen ikke i den bereg-
ning, som foretages af den månedlige supplerende pensionsordning nævnt i punkt 6 i Særaf-
tale II (i daglige tale benævnt pensionsoverbygning) og at der således ikke foretages modreg-
ning i den supplerende pensionsoverbygning som følge af medlemsudlodning.  

 at parterne er enige om, at det via et svar fra energi, forsynings- og klimaministeriet skal sik-
res, at den allerede meddelte statsgaranti fortsætter uændret, hvis ændringerne i Pensionsregu-
lativet og vedtægtsændringerne vedtages som forudsat i denne protokol.  

 
Det fremgår af protokollen fra den 16. marts 2018, at Dansk Metal meddelte sin godkendelse af de 
foreslåede ændringer i TDC Pensionskasses Pensionsregulativ mv. under forudsætning af:  

 at de i protokollen nævnte ændringer og forudsætninger ville blive gennemført,  
 tiltrådt af pensionskassens bestyrelse,  
 vedtaget på pensionskassens generalforsamling,  
 og godkendt af energi-, forsynings- og klimaministeren og Lederforeningen i TDC,  

 
Der var mandag aften den 23. april 2018 generalforsamling i TDC Pensions-
kasse, hvor man blandt andet behandlede forslagene til regulativændringer 
og vedtægtsændringer. Der var cirka 400 fremmødte og 370 fuldmagter. Ved afstemningen blev der 
afgivet 745 stemmer. Heraf var der 713 ja-stemmer og 32 nej-stemmer. Det svarede til en ja-procent 
på 95,7% og dermed mere end de krævede 2/3-flertal. 

Eftersom Dansk Metal og Lederforeningen samt TDC A/S tidligere havde forhåndsgodkendt forsla-
gene, manglede nu blot ministerens godkendelse. Den er nu kommet og ændringerne er trådt i kraft, 
således at pensionerne pr. 1. april 2019 reguleres med forbrugerindekset for 2018. 

I Dansk Metal Tele Øst lagde vi vægt på, at vores anbefaling til Dansk Metal om at indgå protokollen 
om forhåndsgodkendelse ikke var en anbefaling til medlemmerne om at stemme på en bestemt måde 
ved pensionskassens generalforsamling. Der var alene tale om at gøre det muligt, at Pensionskassens 
bestyrelse kunne fremsætte forslagene på generalforsamlingen. I den forbindelse lagde vi vægt på, at 
der var tale om en enig bestyrelse i pensionskassen som fremlagde forslagene. 

Vi lagde samtidig vægt på, at vi heller ikke ville komme med nogen anbefaling til medlemmerne om, 
hvorvidt det enkelte medlem skulle benytte sin ret til at bringe Firmapensionskasselovens § 35 stk. 2. 
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i anvendelse. Der er nemlig ikke nogen som med sikkerhed kan sige om den ændrede reguleringsmo-
del i fremtiden vil være bedre eller dårligere end den som gælder for Statens område. 

 

2.1.3. Overenskomstfornyelsen på det offentlige område 
Pr. 1. april 2018 skulle overenskomsterne fornyes på det offentlige område, dvs. Staten, kommunerne 
og regionerne.  

Allerede forberedelserne til OK18 tydede på, at der var overordentlig risiko for at OK18 ville med-
føre konflikt.  
For det første var lærerne fortsat meget fortørnet over de lovindgreb som skete ved overenskomstfor-
nyelsen i 2013. Det havde navnlig betydning på det kommunale område.  

For det andet var samarbejdet i Staten mellem organisationsrepræsentanterne og Moderniseringssty-
relsen på langt under frysepunkt.  

For det tredje havde Moderniserings-
styrelsen forud for OK18 sendt brev ud 
om, at man ikke mente, at den betalte 
frokostpause i alle dele af statens om-
råder var en overenskomstmæssig ret, 
men derimod for visse personalegrup-
per blot en kutymemæssig ret, som 
ville kunne opsiges med passende var-
sel.  

Og for det fjerde fik Innovationsmini-
ster Sophie Løhde, som var Statens 
chefforhandler, udtrykt sig ganske 
kluntet om lønningerne på det offent-
lige område. 

Det fik de offentlige lønmodtagerorganisationer til at beskylde ministeren for at mene, at der ikke 
ved de kommende overenskomstforhandlinger var plads til reallønsfremgang for offentligt ansatte. 
Da forhandlingerne i slutningen af februar 2018 fortsat ikke var i fornøden fremdrift varslede de fag-
lige organisationer punktstrejker på det offentlige område til start primo april. På den måde kunne 
lønmodtagerorganisationerne ramme arbejdsgiverne hårdt ved at udtage en relativ lille gruppe til 
konflikt.  

De offentlige arbejdsgivere svarede igen med Danmarkshistoriens mest massive lockoutvarsler på 
det offentlige område. Scenen var sat for de drabeligste overenskomstforhandlinger på det offentlige 
område nogensinde i Danmark. Forligsmanden, Mette Christensen, måtte udskyde konflikterne i to 
gange to uger og flere gange i de langstrakte forhandlinger i forligsinstitutionen var forhandlingerne 
meget tæt på at bryde definitivt sammen. Det fremgår af forligsmandsloven, at parterne har tavsheds-
pligt om hvad der kommer frem under forhandlinger i forligsinstitutionen. En overtrædelse kan straf-
fes med bøde eller i værste tilfælde med fængsel. Visse forhandlingsledere - på begge sider af bordet 
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– var offentligt alligevel bemærkelsesværdigt refererende fra møderne. Forligsmanden måtte derfor 
et par gange under forløbet kalde forhandlerne til orden og indskærpe reglerne. 

Uden for forligsinstitutionen havde 
de faglige organisationer iværksat de-
monstration i døgndrift fra slutningen 
af marts og indtil det sidste forlig var 
i hus. Der var tale om en blanding 
mellem folkefest og alvorligt løftede 
pegefingre til de offentlige arbejdsgi-
vere om ”Nok er nok” og ”En for 
alle, alle for en”.  

Dansk Metal Tele Øst har cirka 30 
medlemmer omfattet af en overens-
komst med det offentlige, heraf en 
række medlemmer i den tidl. Lyngby 
Radio, som i dag hører under forsva-
ret, dvs. Moderniseringsstyrelsen i Staten. Da Lyngby Radio i hovedsagen er beskæftiget med mari-
time nødopkald, er der indgået en aftale mellem Dansk Metal og Moderniseringsstyrelsen om at fri-
holde medlemmerne i Lyngby Radio for en arbejdskonflikt.  

Så selv om Dansk Metal Tele Øst brugte en del tid på at forberede en konfliktsituation, var det trods 
alt en overskuelig opgave, hvis OK18 ville ende med konflikt. Problemet var mere, at en omfattende 
konflikt på det offentlige område ville lamme store dele af samfundet, således at f.eks. børneinstituti-
oner og togdrift ikke ville virke. Det ville kunne give problemer for de resterende medlemmer på 
hele det øvrige arbejdsmarked med overhovedet at komme på arbejde.  

Kun ganske få dage før en konflikt kunne bryde ud, lykkedes det at lave et gennembrudsforlig for 
LO-organisationerne på det regionale område. Det lykkedes dagene efter at opnå forlig på det øvrige 
regionale område, hele det kommunale område og til sidst den 29. april 2018 også forlig på Statens 
område. 

Resultatet af forligene blev sendt til afstemning iht. organisationernes egne regler. Med andre ord 
ikke iht. forligsmandslovens regler. Og det blev til et stort ja stort set på alle områder, og navnlig in-
den for Metals område. Med en samlet stemmeprocent på over 70% og et ja på ca. 90%, var der mas-
siv opbakning fra medlemmerne af Dansk Metal til forligene på hhv. det kommunale, regionale og 
statslige område. 

Område,  
Dansk Metal 

 
Stemmepct. 

 
Ja 

 
Nej 

 
Blank 

Kommuner 69,5% 89,7% 7,2% 3,0% 

Regioner 77,9% 88,8% 8,7% 2,5% 

Stat 70,0% 90,8% 5,8% 3,4% 
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Rammen på alle tre område blev på 8,1% i perioden fra 1. april 2018 til 31. marts 2021. Den fordeler 
sig lidt forskelligt afhængig om man er ansat i stat, kommune eller region. 

På Statens område (CFU-forliget) fordeler rammen sig således:   

CFU-forliget  
1. april 2018 til 31. marts 2021  

 1.4.18 1.10.18 1.4.19 1.10.19 1.4.20 1.2.21 I alt 

generel lønforhøjelse 0,80 0,50 1,30 0,86 1,46 0,68 5,60 

reguleringsordning, skøn 0,33 0,02 0,02 0,10 0,47 

I alt forventet generel lønforhøjelse 1,13 0,50 1,32 0,86 1,48 0,78 6,07 
Andre formål, herunder spisepause 
og 0,25% til organisationspuljer  

0,53 0,53 
 

Reststigning, forventet   1,50 

Rammen  8,10 
 Reststigning = den stigning, som samlet set for området, sker ved f.eks. stillingsskift 

 

2.1.3.1. Radioekspedienter i Forsvaret 
(tidl. Lyngby Radio) 
Radioekspedienter i Forsvaret (tidl. Lyngby Radio) er organiseret hos Dansk Metal Tele Øst og er 
direkte omfattet af CFU-resultatet, dvs. resultatet af overenskomstforhandlingerne på Statens om-
råde.  

Overenskomstgrundlaget for radioekspedienterne består af: 

 Fællesoverenskomsten mellem OAO og Finansministeriet  
 Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i Staten 
 Organisationsaftale for radioekspedienter i Forsvaret  
 Lokalaftale om arbejdstid for radioekspedienter i Forsvaret 

 
Der var i CFU-forliget afsat 0,25% til organisationspulje, dvs. en pose penge som skulle udmøntes 
via aftale mellem Dansk Metal og Forsvarets personalestyrelse. Forhandlingerne blev gennemført 8. 
maj 2018 og resulterede i, at de 0,25% blev udmøntet som generel lønstigning. 

Dvs. at den samlede generelle lønstigning for Lyngby Radio for året 2018 blev 0,8% + 0,33% + 
0,50%+0,25% = 1,88%, hvoraf 1,13% blev udmøntet 1. april og 0,75% udmøntes 1. oktober 2018.    

 

2.1.4. Itadel A/S (tidligere TDC Hosting A/S) 
TDC solgte alle sine aktier i TDC Hosting A/S pr. 1. april 2017 til Maj In-
vest Equity. I forbindelse med salget skiftede TDC Hosting A/S navn til Itadel A/S. 
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Eftersom der ved frasalget af Itadel fra TDC Group ikke var tale om en virksomhedsoverdragelse, 
kunne overenskomsten fra TDC heller ikke frasiges. Der gælder nu en kopi af det tilpassede overens-
komstgrundlag fra TDC A/S.  

Hovedparten af de cirka 300 medarbejdere er ansat i Aarhus, men der er også cirka 50 ansatte i Kø-
benhavn, hvoraf ca. 25 er omfattet af Metals forhandlingsret. Medarbejderne i Aarhus er omfattet af 
Tele Vest organisationsret og i København er det Tele Øst som har organisationsretten.  

Desværre er der ikke valgt nogen tillidsrepræsentanter i Itadel A/S, hverken i Aarhus eller Køben-
havn og i det hele taget kunne vi godt bruge nogle flere medlemmer begge steder.  

Det ramte Itadel hårdt, at TDC A/S skiftede hosting partner fra Itadel til TCS. Det betød desværre, at 
Itadel måtte ud i en uventet afskedigelsesrunde. Itadel har dog efterfølgende fået en del nye kunder 
og vi håber på, at Itadel kan vokse sig store til gavn for beskæftigelsen i Danmark. 

Tele Vest og Tele Øst har sammen gennem foreningsåret haft nogle konstruktive forhandlingsmøder 
med virksomheden. Vi har løbende et godt samarbejde med virksomhedens HR-afdeling.  

Men der er ingen tvivl om, at flere medlemmer og valg af en tillidsrepræsentant i såvel Aarhus som i 
København vil være til gavn for såvel virksomheden som for medarbejderne. 

 

2.1.5. Huawei ApS 
Huawei Technologies (Denmark) ApS valgte ved deres stiftelse i 2014 at være medlem af Dansk Er-
hverv Arbejdsgiver, men Huawei foretog pr. 1. juli 2016 et skifte til DI. Dansk Metal Tele Øst orga-
niserer tekniske og teknisk-administrative medarbejdere i Huawei.  
 
For det arbejde, som pr. 1. marts 2014 blev virksomhedsoverdraget fra Ericsson Danmark dvs. Field 
Force området (TDC Mobil net), gælder tiltrædelsesaftale af 19. februar 2014 til Industriens Over-
enskomst. Det kontorpersonale, som dengang blev virksomhedsoverdraget, er også omfattet af tiltræ-
delsesaftalen. Tiltrædelsesaftalen er aftalt mellem på den ene side Dansk Erhverv, Huawei Technolo-
gies (Denmark) ApS. og på den anden side Dansk Metal Tele Vest og Dansk Metal Tele Øst. I Field 
Force gælder desuden nogle lokalaftaler og senest blev der den 20. marts 2018 opnået enighed om en 
revision af den hidtidige GPS-aftale. 

For det arbejde, som pr. 1. maj 2016 bliver virksomhedsoverdraget fra TDC A/S, gælder tiltrædelses-
aftale af 22. marts 2016 til Industriens Overenskomst, med tilhørende lokalaftale. Tiltrædelsesaftalen 
er aftalt mellem på den ene side Dansk Erhverv, Huawei Technologies (Denmark) ApS. og på den 
anden side Dansk Metal Tele Vest, Metal Odense og Dansk Metal Tele Øst.  

Øvrigt personale, som ikke er omfattet af ovenstående, og som hverken er ledere eller anvender deres 
akademiske uddannelse, er dækket af enten Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionær-
overenskomst. Her skal man dog være opmærksom på, at Industriens Funktionæroverenskomst pga. 
50%-reglen ikke er sat i kraft for Handels- og Kontorarbejde. 
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For udlånte medarbejdere fra TDC gælder overenskomstgrundlaget i 
TDC. Dog skal man være opmærksom på, at der for medarbejder ud-
lånt fra TDC til Field Force i Huawei tillige gælder en særlig lokalaf-
tale 31.2. med TDC.  

 

2.1.6. De Gule Sider - Konkurssagen 
Fredag den 25. november 2011 fik medarbejderne i firmaet De Gule Sider A/S (det tid-
ligere KTAS Forlag A/S) den kedelige meddelelse, at deres firma var gået konkurs. Her 7 år efter, er 
boet stadig ikke gjort endeligt op.  

Eniro Danmark A/S, køberen af De Gule Siders internetportal ”De Gule Sider”, har anmeldt et krav 
over for boet, fordi der af LO blev anlagt en sag mod Eniro om at betale erstatning for usaglig afsked 
af Metals fællestillidsrepræsentant på De Gule Sider. Dette krav er boet (kurator) og køber ikke enige 
om og derfor har Eniro tilbageholdt en del af købesummen. 
   
Sagen om den uberettigede afsked af fællestillidsrepræsentanten blev af LO vundet i byretten, hvor 
køberen Eniro blev dømt til at betale en erstatning på over en million til en tidligere medarbejder og 
fællestillidsrepræsentant på De gule Sider, fordi vedkommende var blevet afskediget i stedet for at 
komme med over i Eniro. 
Han var som fællestillidsrepræsentant tillidsmandsbeskyttet og havde ret til 12 måneders opsigelse, 
og han kunne varetage flere af de funktioner som blev overtaget af Eniro, samtidig med at han først 
var blevet afskediget af boet efter at Eniro havde valgt hvilke medarbejdere de ønskede med over ved 
købet af ”De Gule Sider”.  
Iflg. en nyere dom ved EU-domstolen skulle ovenstående situation betyde, at det nye firma overtager 
forpligtigelserne for medarbejderne og at Eniro derfor skulle have respekteret tillidsmandsbeskyttel-
sen og taget fællestillidsrepræsentanten med over ved købet af ”De Gule Sider”, da han klart kunne 
bestride flere af de arbejdsopgaver der fulgte med købet. 
 
Eniro ankede dommen til Landsretten, hvor de vandt sagen, da dommeren så bort fra EU-dommen og 
kun kikkede på danske domme, der alle var fra før EU-dommen, og derfor blev fællestillidsrepræsen-
tanten  kun tilkendt erstatning for forskellen af hvad Lønmodtagernes Garantifond havde udbetalt og 
hans løn i en alm. opsigelsesperiode og ikke i en opsigelsesperiode som tillidsmand.  
 
Da Landsretsdommeren efter vores opfattelse ikke havde taget hensyn til konsekvensen af EU-dom-
men og der ikke i det danske retssystem er nogen domme afsagt efter EU-dommen, søgte LO om at 
få prøvet sagen ved Højesteret. Dette er blevet bevilliget.  

Sagen blev behandlet i Højesteret i oktober 2017, hvor vi fik medhold og Eniro blev dømt til at be-
tale fællestillidsrepræsentanten en erstatning på over en million kr. for usaglig afsked. 

Iflg. kuratorerne, advokatfirmaet Kroman Reumert og advokatfirmaet Plesner, udestår der p.t. kun en 
sag for at kuratorerne kan gøre boet endeligt op: Om Eniro Danmark A/S har et berettiget krav over 
for boet, da firmaet tabte sagen i Højesteret om at betale erstatning for usaglig afsked af Metals fæl-
lestillidsrepræsentant på De Gule Sider fordi erstatningen dækker bl.a. løn i et år. 
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Vi afventer nu kun at sagen mellem kuratorerne og Eniro bliver afgjort.  
 
I december 2014 blev udbetalt en á conto udlodning med en dividendeprocent på 32,01 % til de der 
fortsat har privilegerede lønkrav til gode i boet jf. konkurslovens § 95. 
Iflg. Kuratorerne forventes det stadig i skrivende stund, at der kan udbetales en lille yderligere divi-
dende til de der har privilegerede lønkrav til gode i boet jf. konkurslovens § 95. 

 

2.1.7. Den Danske Model, flexicurity og social dumping 
Løn- og ansættelsesforholdene fastlægges i Danmark i vidt omfang ved kollektive aftaler mellem ar-
bejdsmarkedets parter. Dette er i modsætning til store dele af resten af verdens lande, hvor bestem-
melserne fastlægges ved lovgivning. I Danmark er der ligefrem opfundet et anerkendt begreb, som 
benævnes Den Danske Model. 
 
Der findes forskellige definitioner på Den Danske Model, men en relativ let definition er udarbejdet 
af beskæftigelsesministeriet og hvor modellen omtales at bestå af tre dele:  

 

Den Danske Model: 
Den Danske Model består af tre dele: 

 kollektive overenskomster,  
 høj organisationsgrad (som forudsætningen for at kollektive overenskomster legitimeres), 

samt 
 trepartssamarbejde (mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter). 

 
Den Danske Model lever i fuld vigør og virker helt efter hensigten – i hvert fald på det private ar-
bejdsmarked. Det skyldes, at parterne gennem tiden har forstået at udvikle og tilpasse modellen gen-
nem tiderne, så den har kunnet imødekomme udefra kommende udfordringer – f.eks. som følge af 
Danmarks internationale forpligtelser navnlig via medlemskabet af EU.  
I dag er det f.eks. indskrevet i artikel 28 i EU´s Charter om grundlæggende rettigheder for borgere, at 
”Arbejdstagere og arbejdsgivere eller deres respektive organisationer har i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen og national lovgivning og praksis ret til at forhandle og indgå kollektive 
overenskomster på passende niveauer og i tilfælde af interessekonflikter ret til kollektive skridt, her-
under strejke, for at forsvare deres interesser”.  
Det er muligt, at Den Danske Model har brug for et serviceeftersyn mht. det offentlige område, men 
vi vil stærkt fraråde at blande det private arbejdsmarked ind i den diskussion.    
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Flexicurity-modellen 
Den Danske Model er suppleret af flexicuritymodellen, 
som indebærer at: 

 arbejdsgiverne har let ved at hyre og fyre 
  lønmodtagerne  
 et relativt generøst dagpengesystem   
 en aktiv arbejdsmarkedspolitik, så fyrede 
  lønmodtagere hurtigt får nyt arbejde 
  
Flexicurity-modellen er ikke nogen særegen model for Danmark. Men modellen er nok et af de lande 
i verden, hvor den er mest udviklet. Ved konjunkturnedgange er det let at fyre, men ligeså snart der 
er spirende opsving, er arbejdsgiverne ikke så tilbageholdende med nyansættelser som i andre lande. 
Desuden er arbejdsstyrkens kompetencer relativt høje, sammenlignet med mange andre lande, såle-
des at vi kan producere produkter, tjenester og ydelser med høj værdi. Det har bevirket, at Danmark i 
forhold til mange andre lande hurtigt er i stand til at tilpasse og omstille sig ved skiftende konjunktu-
rer, og derfor er arbejdsløsheden relativt lav. Desværre er der sket en kraftig udhuling af dagpengene. 
Og hvis den udvikling fortsætter i årene frem, vil flexicurity-modellen være i fare. Selv DI´s direktør, 
Karsten Dybvad, udtalte tidligere på året, at dagpengenes kompensationsgrad er nået et så lavt ni-
veau, hvor der er skåret ind til benene. 
 

50%-reglen en sort plet for Den Danske Model 
I kraft af overenskomsterne for almindeligt kontor- og salgsarbejde vil et nyt selskab opkøbt af TDC 

eller et nyetableret selskab i TDC Group, som hovedregel blive om-
fattet af Funktionæroverenskomst for funktionærer. 

For at Funktionæroverenskomsten træder i kraft, kan TDC dog 
kræve, at vi eller HK dokumenterer at mindst 50 % af de handels- 
og kontormedarbejdere (herunder sælgere) er organiserede medlem-
mer. Det skyldes en bestemmelse i overenskomsterne for handels- 
og kontorområdet – den såkaldte 50%-regel. Det er en bestemmelse 
som Tele Øst hele tiden har ønsket fjernet fra overenskomsten. Den 
såkaldte 50%-regel gælder på det meste af det overenskomstdæk-
kede private danske arbejdsmarked for kontor- og handelsarbejde, 
men ikke inden for det såkaldte tilpassede overenskomstgrundlag i 
TDC.  
 
Et af de relativt store selskaber i TDC, hvor overenskomsten ikke er 
sat i kraft pga. 50%-reglen, er TDC Telco ApS. Arbejdsretlig inde-

bærer det, at virksomheden er omfattet af Funktionæroverenskomsten – den er bare ikke trådt i kraft.  

Men i og med at virksomheden er dækket af overenskomsten – selv om den ikke er sat i kraft – er der 
forbud mod i overenskomstperioden at konflikte sig til at få sat overenskomsten i kraft. Den såkaldte 
fredspligt gælder også for selskaber omfattet af 50%-reglen, selv om overenskomsten ikke er trådt i 
kraft. 
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Der vil imidlertid være tale om en rigtig god forretning, hvis de ansatte vælger at lade sig organisere, 
så vi kan komme over den magiske grænse på 50%.  

Det månedlige kontingent til fagforeningen vil allerede efter første måned med overenskomst blive 
mere end tjent ind igen. Her er nogle eksempler hvad man vi få: 

 ret til 5 årlige feriefriedage, hvis man har en anciennitet på mindst 9 måneder 
 ret til ekstra penge hver måned sat ind på medarbejderens frit valgs-løn-konto. Pr. 1. marts 

2018 udgør beløbet 3,4% og i 2019 til 4,0% 
 ret til op til 2 ugers selv-valgt-uddannelse hvert år 
 ret til en pensionsordning, hvor arbejdsgiveren betaler 8% og medarbejderen 4% 
 ret til løn under graviditets- barsel og forældreorlov  
 ret til fri med løn på barns første sygedag og første hele sygedag 
 ret til 5 dages fri med løn ved barns hospitalsindlæggelse 
 ret til at vælge en tillidsrepræsentant som på medlemmernes vegne kan forhandle løn- og ar-

bejdsvilkår med ledelsen 
50 %-reglen er en skamplet på Den Danske Model. Det er én af grundene til, at vi aktivt arbejder for 
at afskaffelse af 50 %-reglen, som for vores vedkommende er et meget højt prioriteret krav ved over-
enskomstfornyelserne. Næste gang der er overenskomstfornyelse på det private arbejdsmarked er pr. 
1. marts 2020. 
 

Udenlandsk arbejdskraft - social dumping - og beløbsordning 
Både Danmark og EU har love og regler, som har til 
formål at modvirke social dumping. F.eks. gælder ud-
stationeringsdirektivet fra 1996, som skal sikre be-
skyttelsen af arbejdstagerne og forhindre unfair kon-
kurrence. Læs mere om udstationeringsdirektivet i ka-
pitel 2.1.8.1 nedenfor.  

I Danmark skal udenlandske virksomheder, der arbej-
der i landet tilmelde sig ”Registret for Udenlandske 
Tjenesteydere” (RUT), så de danske myndigheder har 
mulighed for at håndhæve reglerne.  

Både danskere, der hyrer udenlandske virksomheder, og de udenlandske virksomheder har selv pligt 
til at indberette i RUT.  

Visse dele af RUT er offentligt tilgængelig således at arbejdsmarkedets parter har lettere ved at føre 
kontrol og sikre ordentlige forhold, f.eks. ved at iværksætte konflikt med henblik på at opnå overens-
komst.  
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Samtidig har Arbejdstilsynet mulighed for 
at finde frem til de såkaldte postkassevirk-
somheder, der udstationerer medarbejdere 
i Danmark, uden at de har aktiviteter i de-
res hjemland – og dermed ikke er omfattet 
af udstationeringsreglerne. Herved bliver 
det mere tydeligt i RUT-registret, om en 
udenlandsk tjenesteyder reelt er omfattet 
af udstationeringsreglerne eller ej. 

Desværre har Arbejdstilsynet ikke altid tilstrækkelig med ressourcer til aktivt at føre kontrol med 
virksomhederne ligesom politiet også mangler arbejdskraft til hurtigt at rykke ud, når de f.eks. får en 
anmeldelse om illegal arbejdskraft. Det vil derfor være en stor hjælp hvis myndighederne får flere 
ressourcer. 

I f.eks. Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst er der bestemmelser om, 
at lønmodtagerorganisationen kan kræve afholdt møde med arbejdsgiverorganisationen, hvis der op-
står mistanke om, at en medlemsvirksomhed f.eks. anvender en underentreprenør som udøver social 
dumping. I så fald skal der holdes et hurtigt møde på organisationsniveau, hvor løn- og arbejdsfor-
holdene søges afdækket. Der er i øvrigt i industriens overenskomster en række bestemmelser som har 
til formål at minimere social dumping. Derfor er social dumping ikke det helt store problem inden for 
industriens område, bortset fra, at det kan være tidskrævende at holde øje med virksomheder der be-
vidst overtræder reglerne.  

Social dumping er navnlig et problem indenfor byggeområdet, transportområdet samt restaurations- 
og hotelbranchen. Da den borgerlige regering trådte til i 2015, afblæste de den lovgivning som blot 
manglede at blive godkendt ved 3. behandling om id-kort på byggepladserne. Det har blot gjort ar-
bejdet med social dumping vanskeligere. Og det hænger også sammen med flygtninge- og migrati-
onsproblemet. For én af grundene til at afviste asylansøgere og migranter ikke tager hjem igen er, at 
de rent faktisk får arbejde! De får arbejde i den sorte sektor. Hvis myndigheder ikke får de rigtige 
løsninger og ressourcer, og dermed bliver bedre i stand til at samarbejde med fagbevægelsen, vil so-
cial dumping fortsætte. 

For medarbejdere bosat i lande uden for EU/EØS, som ønsker opholds- og arbejdstilladelse i Dan-
mark gælder der en lang række forskellige ordninger, som er mere eller mindre bureaukratiske og 
som måske kan være svære at holde styr på i den offentlige debat om for og imod udenlandsk ar-
bejdskraft, og måske derfor løber den offentlige debat af og til af sporet. 

Opholds- og arbejdstilladelser skal anmeldes til SIRI, Styrelsen for International Rekruttering og In-
tegration. Der gælder f.eks. ordningerne for forskere, professionelle kunstnere, en særlig positivliste 
over uddannelser hvor Danmark mangler arbejdskraft samt den særlige beløbsordning.  

Beløbsordningen sætter ikke særlige krav til hverken medarbejderens kvalifikationer eller profession, 
men som navnet antyder, indebærer beløbsordningen, at årslønnen er på mindst 417.793,60 kr.  eller 
34.816,13 kr. pr/måned. (2018 niveau). Den danske beløbsordning skal være med til på den ene side 
at hindre social dumping fra 3. lande og på den anden side sikre, at erhvervslivet i Danmark kan få 
den nødvendige arbejdskraft, således at investeringen ikke går uden om Danmark. 

Social dumping er et begreb der benyttes for at beskrive en praksis, 
hvor arbejdsgivere benytter sig af billigere arbejdskraft, end hvad der 
ellers er tilgængelig, hvor varen eller serviceydelsen fremstilles, distri-
bueres eller sælges. Der kan være tale om udenlandsk arbejdskraft la-
ver opgaver i Danmark til en langt lavere løn og ringere arbejdsforhold 
end deres danske kolleger. Ofte udføres arbejdet af udenlandske fir-
maer, som tilmed måske ikke betaler skat eller moms i Danmark, bry-
der arbejdsmiljøloven og blæser på de ansattes sociale rettigheder. Ar-
bejdsgiveren vil dermed spare på sine udgifter og potentielt øge sin 
profit.
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De løndele, som indgår i beregningen, om hvorvidt beløbsordningen overholdes, består af grundløn, 
indbetaling til arbejdsmarkedspension og udbetalte feriepenge. Arbejdsgiveren må gerne betale andre 
løndele, f.eks. til kost og logi, men sådanne løndele indgår ikke i beregningen om, hvorvidt vedkom-
mende overholder beløbsordningen. 

Der gælder andre beløb for arbejdstilladelser givet før 1. januar 2018. F.eks. kunne arbejdsgiveren 
før i tiden lade løndele fra kost og logi indgå i opgørelsen i beregningen op til beløbsgrænsen, som 
dengang var lidt højere. Men det gav anledning til sager om mistanke om misbrug, som var svære at 
efterforske.  

Det er blandt ét af problemerne med den verserende sag som Dansk El-forbund og Dansk Metal fører 
mod DI´s medlemsvirksomhed Roaming Networks ApS., som indtil august 2017 var underentrepre-
nør til Huawei Technologie Denmark ApS.  Sagen verserer for tiden for Arbejdsretten. 
 
Vi er meget tilfredse med, at f.eks. løndele som ”kost og logi” efter 1. januar 2018 ikke mere kan 
indgå i beregning om overholdelse af beløbsordning, og vil kraftigt advare mod forslag fra f.eks. Re-
geringen, Dansk Industri og Radikale Venstre om at nedsætte beløbet i beløbsordningen. Beløbet lig-
ger efter vores mening på et fornuftigt leje og hvis beløbet nedsættes, bliver risiko for social dumping 
blot større.  

Vi er enige med Dansk Metal i, at en række af de forskellige ordningerne er meget bøvlede at admi-
nistrere for arbejdsgiverne, og at der måske kan trænges til at blive ryddet op i reglerne.  

Målet skal naturligvis fortsat holdes for øje:  

 at danske lønmodtagere og virksomheder stimuleres til at øge medarbejderne kompetencer og 
at ufaglærte efteruddannes til faglærte jobs 

 at danske arbejdsgivere fortsat i videst muligt omfang stimuleres til at ansætte elever og lær-
linge i et sådant omfang,  

 at sikre at fleste mulige lønmodtagere i Danmark får reelt fodfæste på arbejdsmarkedet 
 at sikre at virksomhederne i det omfang der på trods af ovenstående ikke kan skaffes kvalifi-

ceret arbejdskraft kan få lov til, uden unødigt bureaukrati, at ansætte udenlandsk arbejdskraft, 
under forudsætning af, at det sker på danske vilkår og uden at undergrave det danske arbejds-
marked og samfund 
 
 

2.1.8.  Lovbaserede løn- og ansættelsesvilkår  
Ovenfor var vi inde på nogle af de love som regulerer arbejdsmarkedet og som går hånd i hånd med 
Den Danske Model.  

Før Danmarks medlemskab af EF i 1973 var der cirka en håndfuld love vedtaget af Folketinget som 
regulerede løn- og ansættelsesvilkårene. Som følge af Danmarks internationale forpligtelser overfor 
navnlig EU er antallet af love som regulerer løn- og ansættelsesvilkårene steget til over 25. Nogle af 
vilkårene er reguleret via EU-forordninger, som normalt gælder umiddelbart uden national lovgiv-
ning. Nedenfor gengiver vi nogle af de ændringer i de lovbaserede løn- og arbejdsvilkår, som er sket 
i årets løb eller som vil ske i den kommende tid. 
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2.1.8.1. Nyt udstationeringsdirektiv 
For at sikre beskyttelsen af arbejdstagerne og forhindre unfair konkurrence har EU i 
sit udstationeringsdirektiv fra 1996 fastsat regler om, at virksomheden skal over-
holde værtslandets regler om f.eks. mindsteløn og arbejdsmiljø. Både danske virk-
somheder, der hyrer udenlandske virksomheder, og de udenlandske virksomheder 

der udstationerer medarbejdere i Danmark, har pligt til at følge EU’s udstationeringsdirektiv. 

Her i 2018 er der efter såkaldte trilog-forhandlinger opnået enighed om revision af udstationeringsdi-
rektivet. Trilog-forhandlinger er de uformelle trepartsmøder, hvor Rådet (som er EU-staternes resort-
ministre – og i dette tilfælde beskæftigelsesministrene), EU-Parlamentet og EU-Kommissionen for-
handler og afdækker kompromisløsninger. Det nye udstationeringsdirektiv ventes udstedt af EU-
kommissionen her i 2018 og det forventes, at det skal være implementeret i medlemsstaterne i 2020. 

Baggrunden for det reviderede direktiv er bl.a., at antallet af udstationeringer er vokset med 68 % fra 
2010 til 2,3 millioner i 2016. Der er derfor foretaget en opstramning i det nye direktiv i forhold til 
bedre sikring af udstationerede medarbejdere, ligesom det nye direktiv i højere grad skal hindre so-
cial dumping. Formålet med det reviderede direktiv er på den ene side at lette udvekslingen af tjene-
steydelser over grænserne og på den anden side at sikre fair konkurrence og respekt for rettighederne 
for udstationerede medarbejdere.  

Af udstationeringsdirektivets artikel 3 fremgår, at medlemsstaterne skal sikre, at EU's ligebehand-
lingsprincip overholdes og således beskytte og sikre de udstationerede medarbejdere. Det reviderede 
udstationeringsdirektiv kan ligesom det eksisterende direktiv implementeres i medlemsstaterne via 
kollektive overenskomster. 
 

2.1.8.2. Persondataforordningen – trådte i kraft den 25. maj 2018 
GDPR er en forkortelse for General Data Protection Regulation og navnet dækker over Persondata-

forordningen som tillige benævnes Dataforordningen eller Databeskyttelsesforord-
ningen. 

Forordningen erstattede det tidligere direktiv og den danske Datalovgivning. Siden 
direktivet oprindelig blev forhandlet på plads i midten af 1990´erne er der sket store omvæltninger i 
samfundet.  
 
Selv om internettet var opfundet i 1960´erne, er World Wide Web protokollen fra 1994, og var der-
med ikke udbredt da EU-kommissionen fremlagde sit oprindelige udkast til direktivforslag. Siden 
hen er mainframes blevet erstattet af decentral cpu-kraft, og der er kommet cloud-løsninger, Big Data 
og datamining. Inden vi ser os om er Internet of Things blevet udbredt. 
 
Med Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009 blev Den Europæiske Unions Char-
ter om grundlæggende rettigheder indskrevet i EU-traktaten og er i dag en af EU-borgernes grund-
læggende rettigheder. Retten til beskyttelse af personoplysninger fremgår af artikel 8 i Den Europæi-
ske Unions Charter om grundlæggende rettigheder og lyder: 
 

Beskyttelse af personoplysninger: 
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1. Enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den pågældende. 
2. Disse oplysninger skal behandles rimeligt, til udtrykkeligt angivne formål og på grundlag 

af de berørte personers samtykke eller på et andet berettiget ved lov fastsat grundlag. En-
hver har ret til adgang til indsamlede oplysninger, der vedrører den pågældende, og til 
berigtigelse heraf. 

3. Overholdelsen af disse regler er underlagt en uafhængig myndigheds kontrol. 
 

På baggrund af den teknologiske og politiske udvikling fremlagde EU-Kommissionen allerede i ja-
nuar 2012 sit første forslag til en reform af persondatareglerne i EU. I stedet for et direktiv – som in-
deholder hensigter og mål, og som skal implementeres via national lovgivning, valgte EU-kommissi-
onen, at reformen skulle gennemføres som en forordning. En forordning er et EU-retsakt som umid-
delbart er bindende og har retsvirkning i alle medlemsstater og som ikke må implementeres ved nati-
onal lovgivning.  
 
Det oprindelige formål med Persondataforordningen var at styrke borgernes rettigheder ved at give 
den registrerede større kontrol over egne data samtidig med, at der indføres harmoniserede (ensar-
tede) regler i hele EU for at understøtte det digitale indre marked.  
 
Forordningen har været næsten seks år undervejs. Årsagen skyldes, at der blandt medlemsstaterne, 
interesseorganisationerne og EU-parlamentsmedlemmerne har været mange modstridende interesser. 
I Danmark er vi f.eks. meget længere fremme i digitaliseringen af samfundet end f.eks. sydeuropæi-
ske lande. Så det lykkedes først den 15. december 2015 at opnå enighed i de såkaldte trilog-forhand-
linger mellem parlamentet, kommissionen og Rådet (justitsministrene). Forordningen blev endelig 
vedtaget af EU-parlamentet og udstedt af kommissionen den 27. april 2016 med ikrafttrædelse den 
25. maj 2018 i alle medlemsstater. 
 
Selv om det oprindelig var planen at gennemføre en forordning med harmoniserede regler, som 
umiddelbart og bindende havde retsvirkning, indebar kompromiset, at der ikke i alle henseender er 
tale om ensartede regler. Og Persondataforordningen giver medlemsstaterne visse nærmere specifice-
rede muligheder for at udfylde forordningen med nationale regler.  
 
Folketinget var på grund af politiske uenigheder længe om at gennemføre den 
udfyldende nationale lovgivning. Et af de store stridsemner har drejet sig om 
hvordan borgerne skal underrettes, hvis myndighederne vil samkøre borgernes 
persondata f.eks. til at kontrollere for socialt bedrageri. Det lykkedes den 23. 
maj 2018 at få vedtaget de nationale udfyldende regler, benævnt Databeskyttel-
seslovgivningen, ved tredjebehandling. Der var ingen partier i Folketinget som 
stemte imod, men flere partier stemte hverken for eller imod.  
 
Dermed er Danmark et af de få EU-lande som var GDPR-parate den 25. maj 2018. I hvert fald på pa-
piret. 
 
På grund af den sene vedtagelse af loven har mange virksomheder og organisationer været i vildrede 
i forberedelserne til forordningens ikrafttrædelse. Den nationale tilsynsmyndighed, Datatilsynet, har 
været yderst tilbageholdende med at udarbejde vejledninger før lovens vedtagelser. 
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Persondataforordningen og den udfyldende danske lovgivning har allerede vendt op 
og ned på mange administrative forretningsgange og processer i såvel private som 
offentlige virksomheder. Og formentlig vil der i de kommende år komme endnu flere 
ændringer i takt med, at der foreligger retspraksis.  
 
Uanset besværlighederne har der været hårdt brug for en opstrammet regulering, som giver den regi-
strerede større rettigheder.  
 
Et skræmmende eksempel er det britiske selskab, Cambridge Analytica, som misbrugte 50 mio. Fa-
cebook-brugeres persondata via en app, til at manipulere vælgere ved præsidentvalget i USA i 2016. 
Efter at skandalen blev afsløret tidligere i 2018 måtte Cambridge Analytica dreje nøglen om, men 
eksemplet er formentlig blot toppen af isbjerget. 
 
Overtrædelse af persondataforordningen kan sanktioneres væsentligt højere. Der opereres med admi-
nistrative bøder på op til 2 mio. Euro, eller 4 % af virksomhedens/koncernens globale omsætning, 
hvis dette beløb udgør et højere beløb end de 2 mio. Euro.  
 
Hidtil har selv grove overskridelser af den tidligere danske persondatalov kun medført bøder på 
25.000,- kr. ligesom Datatilsynet hidtil ikke har haft ressourcer til opsøgende ”kontrolbesøg” hos 
virksomhederne for at sikre at reglerne bliver overholdt. 
 
Det er vores opfattelse, at de nye væsentligt højere sanktionsmuligheder har været benyttet i nogle 
virksomheders HR-afdelinger som skræmmebillede til at gøre livet mere surt for fagbevægelsens til-
lidsrepræsentanter.  
 
Hvad der tidligere har kunnet ladet sig gøre mht. til udveksling af persondata mellem virksomhedens 
ledelse og tillidsrepræsentanten om virksomhedens ansatte kan pludselig – i hvert fald hos nogle 
virksomheder – ikke længere lade sig gøre under påberåbelse af Persondataforordningen. Se f.eks. 
sagen i TDC i kapitel 2.1.2.6. ovenfor om ”Udveksling af persondata mellem Dansk Metal og TDC”.   
 
Det fremgår nu ret tydeligt af Persondataforordningen, at det ikke er nødvendigt med samtykke, hvis 
der er kollektiv hjemmel. Og det fremgår tillige af forordningens artikel 88, stk. 1, at medlemssta-
terne, ved lov eller i medfør af kollektive overenskomster, kan fastsætte mere specifikke bestemmel-
ser for at sikre beskyttelse af rettighederne og frihedsrettighederne i forbindelse med behandling af 
arbejdstagernes personoplysninger i ansættelsesforhold. 
 
I mæglingsforslaget fra forligsmanden som vedtaget ved overenskomstfornyelsen i 2017 blev som 
nævnt i kapitel 2.1.2.6 indført en tekst, som indebar, at ”LO og DA er enige om, at bestemmelser i 
overenskomster og den sagsbehandling, der knytter sig hertil, skal fortolkes og behandles i overens-
stemmelse med Databeskyttelsesforordningen (EU 2016/679), når denne træder i kraft i Danmark 
den 25. maj 2018” samt at ”LO og DA er enige om, at det ved gennemførelsen af Databeskyttelses-
forordningen skal sikres, at den nuværende praksis for indsamling, opbevaring, behandling og udle-
vering af personoplysninger i henhold til de ansættelses- og arbejdsretlige forpligtelser kan fort-
sætte”. 
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I den lovgivning som Folketinget vedtog ved tredje behandling den 23. maj 2018 kan 
man i § 12 genfinde LO og DA´s fodaftryk: 
”Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer 
i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger (databeskyttelsesloven)”  
 
I Danmark gælder, at en lovs forarbejder, herunder særligt bemærkningerne til lovforslaget, har stor 
fortolkningsmæssig betydning både for forvaltningen og domstolene.  
Derfor citerer vi nedenfor i uddrag bemærkningerne til lovforslaget: 
 

”Det fremgår af forordningens artikel 88, stk. 1, at medlemsstaterne ved lov eller i medfør af 
kollektive overenskomster kan fastsætte mere specifikke bestemmelser for at sikre beskyttelse af 
rettighederne og frihedsrettighederne i forbindelse med behandling af arbejdstagernes person-
oplysninger i ansættelsesforhold, navnlig med henblik på ansættelse, ansættelseskontrakter, 
herunder opfyldelse af forpligtelser fastsat ved lov eller i kollektive overenskomster, ledelse, 
planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, ligestilling og mangfoldighed på arbejdspladsen, 
arbejdsmiljø samt beskyttelse af arbejdsgiveres eller kunders ejendom og med henblik på indi-
viduel eller kollektiv udøvelse og nydelse af rettigheder og fordele i forbindelse med ansættelse 
samt med henblik på ophør af ansættelsesforhold.  
… 
… 
Kollektive overenskomster og aftaler samt det fagretlige konfliktløsningssystem udgør en helt 
central, retligt bindende ramme for organiseringen af det danske arbejdsmarked. Kollektive 
overenskomster er også på europæisk plan anerkendt for sin særlige status i EU’s charter for 
grundlæggende rettigheder. I chartret anerkender man således i artikel 28 arbejdsmarkedets 
parters forhandlingsret og ret til kollektive skridt. Samtidigt ligger det fast, at EU-direktiver 
kan gennemføres via kollektive overenskomster for lønmodtagergrupper, der er omfattet af 
overenskomsten. Kollektive overenskomster kan på den baggrund muligvis statuere en ”retlig 
forpligtelse” i den forstand, hvori udtrykket databeskyttelsesretligt er anvendt i forordningens 
artikel 6, stk. 1, litra c. Der henvises til betænkningen, side 118,130 og 971. Der er dog en vis 
usikkerhed forbundet med spørgsmålet om, hvorvidt en ”retlig forpligtelse” i en databeskyttel-
sesretligt sammenhæng kan statueres i en kollektiv overenskomst. Herudover kan arbejdsgivere 
i det offentlige, i modsætning til i det private, ikke længere efter den 25. maj 2018, hvorfra for-
ordningens skal anvendes, benytte sig af ”interesseafvejningsreglen” i forordningens artikel 6, 
stk. 1, litra f, der fremover alene gælder for private. Den tilsvarende behandlingshjemmel i 
persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7, har hidtil været anvendt i vidt omfang som behandlings-
hjemmel af både offentlige og private arbejdsgivere. 
 
I lyset af ovenstående og med henblik på som ”helgardering” at sikre et solidt juridisk grund-
lag for behandling af personoplysninger på hele det danske arbejdsmarked også fremadrettet, 
foreslås der med lovforslagets § 12 indført en supplerende hjemmelsbestemmelse, hvorefter der 
også kan behandles personoplysninger på baggrund af kollektive overenskomster, både hvor 
overenskomsten foreskriver en pligt til behandlingen – f.eks. en pligt til at underrette tillidsre-
præsentanten eller den faglige organisation ved afskedigelser – og hvor overenskomsten giver 
mulighed for eller forudsætter behandling af personoplysninger, f.eks. hvis overenskomsten gi-
ver arbejdsgiveren mulighed for undernærmere omstændigheder at overvåge medarbejderes 
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brug af internettet eller at afkræve dem en urinprøve, eller hvis overenskomsten forudsætter 
videregivelse af personoplysninger til tillidsrepræsentanten eller den faglige organisation som 
led i lønforhandlinger eller fagretlig konfliktløsning mv. 
 
Den foreslåede bestemmelse sikrer, at behandling af personoplysninger kan ske uafhængigt af, 
om den registrerede er medlem af en fagforening, så længe den registreredes ansættelsesfor-
hold er omfattet af den pågældende overenskomst”.  

 
Dansk Metal Tele Øst vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at lovforslagets § 12 uændret blev 
vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 23. maj 2018 og dermed er den ovenfor citerede be-
stemmelse en vigtig retskilde og fortolkning af loven.  
 
Vi er derfor uforstående overfor, at TDC overfor Metals Landsklub i august 2018 har annonceret, at 
TDC endnu engang er i færd med at undersøge om Dansk Metals kollektive aftaler med TDC er i 
overensstemmelse med persondataforordningen. 
 

2.1.8.3. Nyt direktiv om ansættelsesbeviser på vej 
EU-kommissionen har den 21. december 2017 fremsendt forslag til direktiv til erstatning af det eksi-

sterende direktiv om ansættelsesbeviser.  

Forslaget medtager som noget nyt egentlige arbejdsvilkår. Og forslaget til ændring af 
direktivet om ansættelsesbevis er derfor omdøbt til ”Direktiv om gennemsigtige og 

forudsigelige arbejdsvilkår”. 

Siden det oprindelige direktiv om ansættelsesbeviser blev gennemført for 25 år siden, har arbejds-
markedet i hele EU udviklet sig markant.  

Kommissionen peger på, at arbejdsmarkedet er blevet mere fleksibelt på godt og ondt. Digitaliserin-
gen har øget atypiske ansættelsesformer, alt imens de demografiske forandringer har medført en 
større mangfoldighed i den erhvervsaktive befolkning. Siden 2014 er der blevet skabt over fem milli-
oner arbejdspladser i EU, hvoraf næsten 20 % er i nye ansættelsesformer.  

Der er også kommet nye forretningsmodeller, bl.a. i form af platformsvirksomheder, som f.eks. Uber 
og Airbnb. Udviklingen har ført til ustabilitet og større uforudsigelighed navnlig for de arbejdstagere, 
der har de mest usikre ansættelsesforhold. Det kan medføre uklare eller unfair vilkår og gøre det van-
skeligt at håndhæve dem. Mellem 4 og 6 millioner arbejdstagere er ansat på noget som minder om 
”løsarbejderprincippet” i mange tilfælde uden at vide, hvornår og hvor længe de skal arbejde. Op 
imod 1 million arbejdstagere er underlagt eksklusivklausuler, der forbyder dem at arbejde for en an-
den arbejdsgiver. Kun en fjerdedel af alle midlertidigt ansatte overgår til fast ansættelse, og i 2016 
var andelen af ufrivilligt deltidsansatte i EU nået op på 28 %.  

Kommissionen peger på, at usikkerheden om hvilke rettigheder der gælder har medført at nogle med-
lemsstater har indført nye regler, som har ført til stadigt større forskelle mellem regelsættene i EU. 
Dermed mener kommissionen, at der risiko for øget konkurrence på dårligere løn- og arbejdsvilkår, 
hvilket har skadelige konsekvenser, også for arbejdsgiverne, som bliver udsat for et uholdbart kon-
kurrencepres. Medlemsstaterne risikerer at gå glip af skatteindtægter og socialsikringsbidrag.  
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Som kommissionen ser det, består udfordringen i at sikre, at dynamiske, innovative arbejdsmarkeder, 
der understøtter EU's konkurrenceevne, er formuleret på en måde, som giver grundlæggende beskyt-
telse for alle arbejdstagere, langsigtede produktivitetsgevinster for arbejdsgiverne samt mulighed for 
konvergens i retning af bedre leve- og arbejdsvilkår i hele EU. 

LO har fremsendt høringssvar og er generelt ganske tilfreds med direktivforslaget. Og det kan vi til-
slutte os i Dansk Metal Tele Øst.  

Det nye direktivforslag omfatter nemlig en større personkreds end i dag. F.eks. medtages de atypiske 
ansættelsesformer, ligesom begreber som arbejdstager og arbejdsgiver bliver defineret i direktivet, 
hvilket er meget tiltrængt.  

Det fremgår af direktivforslaget, at medlemsstaterne kan overlade det til arbejdsmarkedets parter at 
gennemføre direktivet. Direktivet kan dermed implementeres i Danmark via de kollektive overens-
komster. 

Før end direktivforslaget bliver en realitet skal det behandles af EU-parlamentet, og eventuelle æn-
dringsforslag forhandles på plads i trilogen mellem EU-kommissionen, EU-parlamentet og Rådet 
(beskæftigelsesministrene). Om det kan nås inden EU-parlamentsvalget i perioden 23. til 26. maj 
2019 og udpegning af ny EU-kommission pr. 1. november 2019 er uvist. Når direktivforslaget er en-
deligt vedtaget, vil de enkelte medlemsstater formentlig få to år til at implementere regler.   
 

2.1.8.4. Ny ferielov – overgangsordning træder i kraft i 2019 
Den nye ferielov, som i januar 2018 blev stemt igennem af et enigt Folketing, træder 
i kraft 1. september 2020. Den sikrer, at lønmodtageren har ret til at afvikle ferie 
samtidig med at den optjenes. Det vil navnlig være en fordel for lønmodtagere der 
træder ind på arbejdsmarkedet eller som går op og ned i tid.  

For at sikre en så smidig overgang som overhovedet muligt, træder lovens overgangsordning allerede 
i kraft fra 1. januar 2019. 

Den nuværende danske ferielov er på mange måder ganske indviklet. I dag gælder at optjeningsåret, 
hvor man optjener ret til ferie, svarer til kalenderåret, medens ferieåret, løber fra 1. maj året efter og 
12 måneder frem.  Det har f.eks. den betydning, at en nyansat, som ikke har medtaget feriepenge fra 
tidligere ansættelsesforhold, først har ret til at afvikle ferie med feriepenge op til 16 måneder efter, at 
ferien er optjent. Det er formentlig i strid med Danmarks internationale forpligtelser i forhold til løn-
modtagerrettigheder både i forhold til FN og EU. 

Den nye ferielov blev tilvejebragt efter et trepartsarbejde mellem repræsentanter fra regeringen og 
arbejdsmarkedets parter, som i enighed sidste år fremlagde en betænkning om hvordan en ny ferielov 
kan skrues sammen ud fra en række parametre, som  

 at den nye lov skal overholde international ret,  
 skal være nogenlunde udgiftsneutral i forhold til staten, arbejdsgiverne og lønmodtagerne, 
 være mere forenklet end den nuværende indviklede lov  
 giver danskerne mulighed for at bevare de feriemønstre som danskerne typisk har haft. 
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Når loven er implementeret 1. september 
2020 gælder,  
- at ferien optjenes løbende fra 1. september 
til 31. august året efter (12 måneder).  
- Der optjenes fortsat 2,08 feriedage pr. må-
ned svarende til 25 feriedage på et år.  
- Ferien kan afholdes i ferieafholdelsesperio-
den fra 1. september til 31. december året ef-
ter (16 måneder).  
Perioden, man kan afholde ferie i, er dermed 
sammenfaldende med den periode, hvor den 
optjenes dog således at ferieafholdelsesperi-
oden er fire måneder længere. På den måde 
kan ferie afvikles mere fleksibelt. Og den 
mulighed vil en nyansat på arbejdsmarkedet 
også få fra 1. september 2020.  
 

Ligeledes vil det være mindre problematisk i forhold til ferieafvikling at gå op i tid, hvis man har væ-
ret deltidsansat.  

I dag vil en deltidsansat som er gået op i tid, typisk føle at mangle penge når der holdes ferie, hvilket 
skyldes det forskudte ferieår, som gælder i dag.  

Når man skifter system, vil der ofte være problemer med fra den ene dag at gå fra et gammelt system 
til et nyt system. Hvis man derfor ikke laver en overgangsordning, vil danskerne i 2020 opleve at 
kunne have 10 ugers ferie med løn. Det vil betyde et betydeligt likviditetstab for arbejdsgiverne og 
en væsentlig samfundsmæssig skadelig virkning, fordi samfundet mangler 5 ugers produktion.  

Derfor er der i den nye ferielov indført en overgangsordning, som sikrer, at alle får sikret deres nu-
værende rettigheder, samtidig med at danskerne kan få mulighed for at bevare det feriemønster som 
de plejer at have, med f.eks. en uges vinterferie, tre uges sommerferie og en uges efterårsferie.  

Overgangsordningen løber fra 1. januar 2019 og frem til 1. september 2020.  Overgangsordningen 
indebærer blandt andet, at ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses til 
den dag den enkelte lønmodtager forlader arbejdsmarkedet. På den måde får den enkelte lønmodta-
ger hverken flere eller færre feriedage ved overgangen fra den gamle ferielov til den nye ferielov.  

En lang række andre love har sammenhæng med ferieloven. Det gælder f.eks. i relation til de sociale 
sikringslove, som f.eks. dagpengeloven. Folketinget og ministerierne er nu i færd med at tilpasse den 
relaterede lovgivning til den nye ferielov, således at rettigheder og pligter fortsætter uændret selv om 
ferieloven bliver ændret.  

Den nye ferielov vil have betydning for en række overenskomster og andre kollektive aftaler på ar-
bejdsmarkedet. Det er f.eks. ikke ualmindeligt at en overenskomst henviser til de tidsterminer som i 
dag gælder i ferieloven. Det gælder f.eks. Industriens Funktionæroverenskomst, mht. ferieafvikling, 
men også i forhold til f.eks. feriefridage og seniorfridage. Vi har også nogle lokalaftaler med f.eks. 
TDC som skal tilrettes, så de bliver bragt i overensstemmelse med den nye ferielov. Den relativt 
lange indfasning af den nye ferielov gør det muligt for arbejdsmarkedets parter at ændre aftalerne i 

Alle partier i Folketinget stemt for vedtagelse af den nye fe-
rielov.  
Foto: Christoffer Regild  
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tide, inden at den nye ferielov træder i kraft. Dermed har Folketinget respekteret Den Danske Model, 
som indebærer, at arbejdsmarkedet så vidt muligt regulerer løn- og arbejdsvilkår via aftaler i stedet 
som i andre lande via lovgivning. 

Fra maj måned 2018 har Dansk Metal holdt en række fyraftensmøder, hvor der informeres nærmere 
om betydningen af den nye ferielov. Og vi holder et fyraftensmøde den 13. november i Immerkær – 
du kan endnu nå at tilmelde dig på teleoest.dk  
 

2.1.8.5. Lov om forretningshemmeligheder 
Loven blev vedtaget den 9. juni 2018 af et enigt Folketing. Loven gennemfører Rå-
dets direktiv af 8. juni 2016 om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige for-
retningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og 
videregivelse.  

Formålet med reglerne er at styrke beskyttelsen af forretningshemmeligheder og skabe ensartede 
rammevilkår for erhvervslivet på tværs af EU.  

Direktivet blev i Danmark gennemført ved den nye selvstændige lov om forretningshemmeligheder, 
og for at samle reglerne om forretningshemmeligheder i én lov blev markedsføringslovens bestem-
melser om krænkelse af erhvervshemmeligheder og om straf ophævet og omfattet af den nye lov.  

Loven omfatter bl.a.  

 Regler om i hvilke tilfælde erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder 
udgør henholdsvis en lovlig og en ulovlig handling, en definition af selve begrebet forret-
ningshemmelighed og bestemmelser om beskyttelse af forretningshemmeligheder under en 
retssag.  

 Hvorledes arbejdsgiveren kan forfølge påstand om ulovlig handling, og indeholder tillige en 
undtagelsesbestemmelse, der sikrer hensynet til arbejdstageres interesser samt til informati-
ons- og ytringsfrihed og til muligheden for at agere whistleblower.  

 Indeholder hjemmel til erstatning for krænkelser og til offentliggørelse af domme om kræn-
kelser for den krænkende parts regning m.v.  

Lokalaftale 21 mellem Dansk Metal og TDC henviste oprindelig til bestemmelsen i Markedsførings-
lovens § 19 (som før 9. juni 2018 var blevet ændret til § 23 i Markedsføringsloven), men som konse-
kvens af at bestemmelsen i dag fremgår af § 4 Lov om forretningshemmeligheder blev henvisningen 
i Lokaftale 21 dermed ude af trit med virkeligheden. 

Sagen har derfor været forhandlet mellem TDC og Metals Landsklub og der blev den 20. august 
2018 opnået enighed om, at det ikke længere er nødvendigt at opretholde Lokalaftale 21 om Tavs-
heds- og Loyalitetspligt. 

Det skyldes, at almindelige arbejdsretlige grundsætninger indebærer loyalitetspligt. Herudover gæl-
der forskellige love om tavshedspligt, f.eks. den nye Lov om forretningshemmeligheder, men også 
Telelovgivningen, Persondataforordningen fort at nævne andre love. Lokalaftale 21 er derfor nu bort-
faldet. 
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2.2 Arbejdsmiljøområdet 
faglig sekretær Hanne Trebbien 
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2.2.1 Arbejdsmiljø i TDC 
Hvis nogle af jer mener, at de emner har I da læst om tidligere, ja så er det ganske rigtigt, for des-
værre er der rigtig mange af de emner/ problemer som er blevet beskrevet tidligere, som endnu ikke 
har set en slutning. 
 

2.2.2. Støj på centraler 

Støj er uønsket lyd. Lyd du ikke bryder dig om, eller ikke kan gardere dig imod, bliver hurtigt til støj. 

I beretningen sidste år var der en beskrivelse af den løsning der var enighed om til brug for nedsæt-
telse af støj på centraler specielt dem der er udpeget til spisesteder: 
Et såkaldt bændelgardin som også kendes fra nogle supermarkeders kølekummer. 
Derfor har løsningen ikke en men to gode fordele, dæmper støj og er værn mod kulde/varme. 

I HovedArbejdsmiljøUdvalget (HAmU) er det blevet oplyst, at behovet kun er i Jylland. 
TDC skal ikke have skyld for at arbejde hurtigt. Lige nu er der ved at blive lavet en plan for opsæt-
ningen.  

Hvis I mener der også er problemer på nogle centraler udpeget til spisesteder i den østlige dele af 
Danmark, skal I tage kontakt til Jeres lokale ArbejdsmiljøGruppe (AmG), som har ansvaret for at få 
afhjulpet problemet. 

Vi skal endnu engang henvise til hvor man kan læse vedrørende støj og dens skadevirkninger:  
I At-vejledning D.6.1-4, juli 2007, Opdateret oktober 2015 er der oplistet følgende helbredsmæs-
sige problemer der kan opstå i forbindelse med støj og støj sammen med andre påvirkninger i ar-
bejdsmiljøet: 

1. Følger af støj 
Støj har en række helbredseffekter og genevirkninger på mennesker:  
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 Vedvarende støjbelastning over 80 dB(A) indebærer risiko for høreskader. Den individuelle føl-
somhed for støj varierer dog meget. Der er belæg for, at visse særligt følsomme personer kan risi-
kere høreskade efter mange års udsættelse for støjbelastninger på 75-80 dB(A). Der findes dog 
endnu ingen enkle og sikre metoder til at afgøre, om en person er mere eller mindre følsom for 
støj.  

 Vedvarende støjbelastning på 85 dB(A) indebærer risiko for alvorlige høreskader.  
 Vedvarende støjbelastning på 90 dB(A) indebærer, at risikoen for alvorlige høreskader er næsten 

tre gange så høj som ved en støjbelastning på 85 dB(A).  
 Kraftig impulsstøj, hvor spidsværdier overstiger 130-140 dB(C), kan skade hørelsen selv ved gan-

ske få kortvarige påvirkninger. Impulsstøj kommer fra fx slag, metal mod metal.  
 Høreskadende støj kan give anledning til tinnitus (susen for ørerne).  
 Tinnitus kan have mange andre årsager end støj, fx alder. Der er ikke belæg for, at støj er en pri-

mær kilde til udvikling af tinnitus i erhverv med støjbelastninger under 75-80 dB(A) - her synes 
stress og emotionel udmattelse at have større betydning.  

 Visse kemiske stoffer kan gøre øret mere følsomt for støj eller kan på anden måde skade hørelsen.  
 Kraftige vibrationer, der optræder sammen med støj, kan forøge risikoen for høreskader.  
 Svag støj kan forstyrre arbejdsfunktioner, der kræver koncentration, fx undervisning og kontrol-

rumsarbejde.  
 Selv svag støj kan være generende. Støj, herunder støj fra menneskelig aktivitet, kan også være 

psykisk belastende, hvis arbejdet indeholder store følelsesmæssige krav, arbejdet er kompliceret 
eller der ofte arbejdes med korte deadlines.  

International Standard ISO 1999 angiver sammenhængen mellem støjbelastning og risikoen for hø-
reskade. Kraftig støj kan også medføre ulykker. Det skyldes bl.a., at støjen gør det vanskeligt at høre 
advarselssignaler, maskinfejl mv. 
 

2.2.3. Støj i storrum  
Ledelsesrepræsentanten i HAmU, har tidligere udtalt, at arbejde i storrum og det oven i købet ledsa-
get af musik, er et vilkår ved at arbejde i TDC. 
Nu er der sket det gode, at der ikke længere bliver spillet høj musik, bimlet, bamlet, klappet, hujet og 
hejet når der bliver lavet salg i callcentrene - til stor lettelse for langet de fleste medarbejdere. 

Til gengæld er der stigende problemer i de områder der har fået Free Seeting (aktivitetsbaserede ar-
bejdspladser / fleksible arbejdspladser). Det betyder nu at de arbejder i store rum med mange menne-
sker omkring sig, som giver mere uro og støj, hvilket for mange er en stor forandring.  
De enkelte områder har dog haft mulighed for at lave deres egne leveregler. 

 

2.2.4. Mødeforum for Onsite 
Sidste år roste vi det fantastiske samarbejde der var blevet etableret i hele On-site i Øst, for at imø-
degå arbejdsmiljøproblemer: 

Alle ArbejdsmiljøRepræsentanter (AmR) i området mødtes 10 gange om året med 2 lederrepræsen-
tanter. Det blev til 8 telefonmøder og 2 fysiske møder. Det kunne mærkes i hele organisationen, det 
var meget få problemstillinger der kom frem til de officielle fora. 
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Nu er dette forum forsvundet. Frygten er, at det vil betyde en acceleration af små og store problemer 
fra On-site, som så skal løses i andre fora.  
 

2.2.5. DNV – Det Norske Veritas 

2.2.5.1. Fundne afvigelser og bemærkninger   
Det Norske Veritas er det selskab TDC har valgt til at auditerer virksomheden, det vil sige, at det er 

dem der kigger TDC over skulderen i forhold til arbejdsmiljøet. 

Her er et udsnit af det der er blevet noteret som afvigelser og bemærkninger o.a. 

Saltsække til tekniker vejer stadig 25 kg, trods tidligere anbefaling på 15 kg. 

Førstehjælpsudstyr i bilerne, dato overskredet i 2011 

Placering af reservedele på lager uhensigtsmæssigt placeret. 

Stiger i butik ikke efterset. 

Forskrifter for arbejde på stiger overholdes ikke. 

Kundetrusler skal anmeldes (butik). 

Mangel på beredskabsøvelser. 

Mangel på arbejdspladsbrugsanvisninger på stoffer, materialer. 

Mangler vejledning/instruks vedr. alene arbejde. 

Manglende mærkning af el værktøj ved eftersyn. 

Mangler handlingsplan/opfølgning på MyVoice. 

For få hæve‐sænke diske i butik i Aarhus. 

Opfordring til at bruge TAS systemet noget mere aktivt i hverdagen, ikke mindst ved stresstil‐

fælde. 

Kritik af Facility Service, ingen feedback, sager fra 2013 og 2015. 

Sikkerhedsudstyr i forbindelse med kabelarbejde bliver ikke brugt. 

Tilløb til ulykker registreres ikke. 

Det førte til 6 afvigelser, 14 bemærkninger, 8 forbedringsforslag og 5 rosværdige tiltag. 

Afvigelser og bemærkninger skal TDC forholde sig til, hvad de vil gøre inden for en given tidsfrist. 

 

Ved henvendelse til din arbejdsmiljørepræsentant (AmR) kan du få henholdsvis DNV’s samlede rap‐

port (TDC AS Periodic Audit 5) og TDC’s tilbagemeldinger til DNV om, hvad de vil foretage sig i for‐

hold til de afvigelser og bemærkninger de har fået ved den eksterne audit i foråret (LOF TDC AS Pe‐

riodic Audit_5).  

 

2.2.5.2. Følgende områder sker der nu opfølgning på,  
hvilket skulle give en væsentlig forbedring i arbejdsmiljøet: 
Forskrifter for arbejde på stiger overholdes ikke  
En arbejdsgruppe har arbejdet med en revidering af vejledning, som skal implementeres ud i de be-
rørte områder i oktober/november. 
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Kundetrusler skal anmeldes (butik) 
Der er blevet udarbejdet regelsæt, som skal implementeres i alle butikker. Det er meget vigtigt at alle 
medarbejdere ved præcist hvad de skal gøre i en given situation. Sidst men ikke mindst skal alle til-
fælde indrapporteres i TAS (TDC’s Arbejdsmiljøledelses System). 

Mangel på beredskabsøvelser 
DNV’s kritik af manglende beredskabsøvelser, har medført, at der nu vil løbe en varslet øvelse af 
stablen i oktober måned på Klingenberg i Odense, der med sine mange krinkelkroge og forskudte 
etager er et godt sted at starte. 
Det vides endnu ikke om denne øvelse vil medføre, at der også etableres øvelser på de andre store 
bygningskomplekser. 

Mangel på arbejdspladsbrugsanvisninger på stoffer og materialer 
Der er nu taget et nyt mærkningssystem i brug, så alle kemistoffer, der ikke er mærket med det nye 
system, skal bortskaffes uanset om der var noget tilbage eller ej.  
De berørte områder er blevet gennemgået, så nu skulle det ikke være muligt at møde flere kemikalier 
der ikke er mærket efter forskrifterne. 

Opfordring til at bruge TAS noget mere aktivt i hverdagen, også ved stress-tilfælde 
Der er nu udarbejdet retningslinjer for hvordan stresstilfælde skal registreres i TAS. Det er vigtigt at 
ArbejdsmiljøGrupperne (AmG) registrerer stresstilfældene, da det er den eneste måde vi kan få syn-
lighed på omfanget af stress i virksomheden. 

Sikkerhedsudstyr i forbindelse med kabelarbejde bliver ikke brugt 
I forbindelse med DNV’s audit, var der flere kabelteknikere der gav udtryk for, at de ikke brugte di-
verse sikkerhedsudstyr, og heller ikke overholdte retningslinjerne for god hygiejne. 
Det har medført, et der i oktober/november vil blive gennemført fornyet instruktion til de berørte 
medarbejdere. 

Tilløb til ulykker registreres ikke 
For at imødegå dette vil alle indmeldelser til Facility blive gennemgået af de fire 
sikkerhedsledere fra CRECEA (TDC’s rådgivningsfirma), og de skal trække de 
tilfælde ud, hvor der kan være tale om et tilløb til ulykke. 

De tilfælde hvor der er kendskab til utilstrækkelig afmærkning ved arbejde på eller ved vejen, samt 
indmeldelser om utilstrækkeligt vinterberedskab, skal også indgå. 

Sidst men ikke mindst de tilfælde som AmG melder ind gennem TAS (TDC’s Arbejdsmiljøledelses 
System), som ikke er et decideret arbejdsmiljøproblem, men som kan blive det såfremt der ikke bli-
ver gjort noget ved problemet. 

Det er rigtig godt at DNV denne gang har taget fat på nogle områder, som set fra B-sidens stol har 
været problematiske i flere år. 

Husk når/hvis I får besøg af DNV til foråret, så er det ikke jer som AmR der er til eksamen, I skal 
blot fortælle det I oplever i hverdagen. Det kan sommetider godt lade sig gøre at få rettet opmærk-
somheden derhen hvor arbejdsmiljøet trænger til øget opmærksomhed. 
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2.3. Det Sociale og Socialpolitiske område  
 
faglig sekretær Birgitte Kristiansen 
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2.3.1. Arbejdsskade og Socialt område 
Vi er nået ind i efteråret og kaster et tilbageblik på fokusområderne vedrørende arbejdsskade og det 
socialpolitiske område siden generalforsamlingen i 2017. 

 

2.3.2. Arbejdsskader  
Tele Øst har i skrivende stund 40 åbne sager indenfor arbejdsskade og socialpolitik, 
hvor størstedelen vedrører ulykker og erhvervsrelaterede sygdomme.  
Der er ca. 10 sager, som primært vedrører hjælp og bisidder i kommunerne. 

Der er medlemmer, som desværre fortsat kommer til fortræd i TDC.  
Hovedparten af de ulykker vi har kendskab til, handler om faldulykker. Faldulykker fra trappe eller 
niveauforskel, fald i gravehullerne og fald i glat føre. Det er på teknikersiden vi ser de mange fald-
ulykker.  
De erhvervsbetingede lidelser er primært knæ-, ryg- og skulderskader. Det er de sager, som oftest har 
en lang sagsbehandlingstid, fordi det kan være svært at fastslå, om lidelsen skyldes arbejde eller an-
dre ting.  
 
Det er dog med en vis bekymring, at vi kan konstatere en lille stigning i de stressrelaterede lidelser.  
Der har ellers været lidt ro på den front i et stykke tid, men det virker som om, det er kommet tilbage 
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igen, om ikke i samme omfang, så dog en stigning.  
Vi har en del henvendelser fra medlemmer, som føler sig rigtig pressede ude i områderne. En del kø-
rende teknikere ringer og har brug for en snak om de forhold de arbejder under.  
Disse fortrolige samtaler er tegn på et stadigt større arbejdspres, hvor teknikerne konstant bliver 
overvåget og, hvor det forventes fra ledelsen, at der skal tages overarbejde flere gange om ugen.  
Mange tør ikke sige nej til overarbejde, men det går ud over familieliv og fritidsinteresser.   
Alle de samtaler bliver langt fra til ”sager”, hvilket heller ikke er nødvendigt, men det giver afdelin-
gen en klar fornemmelse af, hvad der rører sig og samtidig giver det medlemmerne mulighed for at 
få ”luft” for frustrationerne. 
 
Alle medlemmer skal vide, at de til hver en tid er velkomne til at ringe eller komme forbi til en snak.    

 

2.3.3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) 
Sidste år skrev vi om de store omvæltninger AES havde med udflytning af 
arbejdspladser og den ekstremt lange sagsbehandlingstid. 
Både i 2017 og i 2018 har fokus for AES været at få ryddet op i deres mange 
”gamle” sager – primært omkring erhvervsevnetab -.  
Faktum var, at der var ca. 5000 gamle sager omkring erhvervsevnetab, som 
ventede på en sagsbehandling.  
Mange af de sager er nu færdigbehandlet, hvilket er til stor glæde og gavn for mange - og også for 
vores medlemmer. 

Lettere at klage 
Fra januar 2018 blev det lettere at klage digitalt over afgørelser. Det er nu muligt for borgere, 
forsikringsselskaber samt partsrepræsentanter at klage ved hjælp af et digitalt klageskema med 
NemID.  
Denne mulighed har været efterspurgt af mange. Det er dog fortsat muligt at sende klage via brev og 
mail 

Genvurdering 
Tele Øst har sager, hvor vi har anmodet AES om at genvurdere sagerne på baggrund af nye 
oplysninger.  
For lige at præcisere, så er AES ikke forpligtet til at genvurdere sagerne, men gør det ofte som led i 
egen sagskontrol.  
Tele Øst har ikke oplevet, at AES har nægtet at genvurdere.  

Persondataforordning og ” Se Sag” 
Den 25. maj trådte den nye persondataforordning i kraft.  
Det har medført en ændring i forhold til forsikringsselskabernes adgang til ”Se Sag” i 
Arbejdsmarkedets erhvervssikring (AES) 
Ændringen betyder, at forsikringsselskaberne ikke længere har automatisk adgang til medlemmernes 
sager. 
Forsikringsselskaberne vil fremover kun kunne se sager i Se Sag, hvis den tilskadekomne har givet 
forsikringsselskabet en fuldmagt.  
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Hvis forsikringsselskabet ikke har en fuldmagt, er det ikke muligt for selskabet at se sagsakterne i Se 
Sag. 
 
Forsikringsselskaberne vil i stedet modtage det relevante materiale i sagen gennem partshøring, som 
hos andre myndigheder. 

Vores medlemmer, som har sager i AES skal ikke gøre noget. De kan fortsat se deres egen sag, som 
de hele tiden har kunnet og Tele Øst, som har fuldmagt, vil også fortsat kunne se sagen i AES. 

Men forsikringsselskaberne, de skal fremover indhente fuldmagter og sende dem til AES.    

Afsluttet sag fra 2010 
Siden 2016 har vi i den skriftlige beretning skrevet om en meget langtrukken sag fra 2010, som ikke 
kunne komme til afgørelse. 
Det er et voldsomt pres på vores medlemmer når deres arbejdsskadesag på den måde bliver trukket 
ud i årevis. 
Meget ofte skyldes det at forsikringsselskaberne ikke er enige i erhvervsevnetabet eller der er en lov-
givning, der spænder ben for en afsluttende proces. Begge dele var netop udfordringen i denne om-
talte sag. 
Det er derfor med stor glæde på medlemmets vegne, at vi i denne beretning kan afsløre, at sagen nu 
er afsluttet.   

Tele Øst har dog fortsat en enkelt sag tilbage fra 2012, som venter på en afslutning og det er de 
samme udfordringer med en lovgivning, der er ændret undervejs, som gør, at sagen trækkes i lang-
drag. Vi håber at denne sag også snart får sin afslutning.  

 

2.3.4. Gratis advokatbistand til erstatning ved trafikulykke 
I midten af august 2018 lancerede forbundet et nyt medlemstilbud til med-
lemmer af Dansk Metal, der kommer ud for en trafikulykke i deres fritid. 
Hvis der er et motorkøretøj involveret, kan de nemlig have krav på erstatning.  

For at gøre brug af det nye medlemstilbud, skal medlemmet gå ind på 
www.danskmetal.dk/trafikulykke og booke en opringning.  
Herefter vil medlemmet blive ringet op af Dansk Metals samarbejdspartner, 
LIND Advokataktieselskab.  
Det er således advokaten, der vurderer, om der er grundlag for at søge erstat-
ning, og det er også advokaten, der tager sig af al papirarbejdet.  

Trafikulykkessagerne bliver et rent privat anliggende mellem medlemmet og advokaterne fra LIND.  
Forbund og afdelingerne bliver ikke en del af disse sager, ligesom forbundet ikke vil være involveret 
i evt. retssager. 
Tele Øst bifalder dette initiativ og håber, at de af vores medlemmer, som desværre kommer ud for en 
trafikulykke i fritiden, vil gøre brug af den hjælp og støtte, som forbundet tilbyder.   
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2.3.5. EU-projekt indenfor IKT sektoren 

Good Work Good Health (GWGH) 
IKT-sektoren har i mange år stået i spidsen for den tekniske udvikling, både når det gælder støtte til 
andre industrisektorer og til at bruge ny teknologi inden for egne virksomheder.  
Derfor har ansatte indenfor denne branche været de første til at opleve fordelene, men så sandelig 
også ulemperne. 

Nye former for arbejde, som ved første øjekast kan være til gavn for medlemmers arbejdsliv, har 
samtidig vist sig at fjerne grænsen mellem arbejdsliv og privatliv.  
Den konstante tilgængelighed på grund af teknologi har ført til øget arbejdsbyrde og øget arbejdstid. 
  
Arbejdsmarkedets parter i IKT- sektoren har i de senere år set på, at denne voksende måde at arbejde 
på, har øget de psykiske problemer blandt IKT ansatte. 
Det har naturligvis givet stof til eftertanke og det er bekymrende, at der er et stigende antal medarbej-
dere, der lider af stress, udbrændthed og andre sundhedsproblemer.  
 
Arbejdsmarkedets parter i IKT-sektoren, UNI Europa og ETNO har bemærket stigningen i arbejdsre-
lateret stress, og der blev udarbejdet en Guideline i 2009 for at få et overblik fra de forskellige lande. 
Undersøgelsen viste, ikke overraskende, at det forbedrer folks liv ved at forebygge arbejdsrelaterede 
sygdomme og det har også en konkret positiv effekt på økonomien. 

Denne Guideline fra 2009 skal opdateres og Danmark er med i styregruppen.  
TDC er repræsenteret med HR konsulent Bente Ingemann og Dansk Metal er repræsenteret med Tor-
ben Lindhardt Andreasen fra IKT sekretariatet i forbundet og Birgitte Kristiansen fra Tele Øst. 

For at indsamle materiale til opdatering af retningslinjerne har alle de involverede lande sendt spør-
geskemaer ud.  
I DK har samtlige tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Teleafdelingerne fået tilsendt 
et spørgeskema. 159 skemaer blev sendt ud i DK og vi har fået 77 retur i udfyldt stand. 

Alle besvarelserne er nu oversat til engelsk og en ekstern ekspertgruppe i Bruxelles har nu til opgave 
at samle alt materiale fra de involverede lande og udarbejde og opdatere en ny guideline. 

Ud over det skal denne ekspertgruppe gennemgå eksisterende litteratur om de arbejdsrisici der påvir-
ker helbredet i IKT sektoren.  
De skal også undersøge nye politikker og initiativer i virksomhederne og fagforbund, der er tilknyttet 
ETNO og UNI Europa for at finde og tilføje den bedste praksis.  
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Det er et kæmpe arbejde og der er brugt mange timer på det, både her i Danmark, men også i de an-
dre EU-lande. Hele projektet er berammet til at vare til sommeren 2019. 

Når den nye Guideline er færdig, vil den blive udleveret til teleafdelingernes tillidsvalgte og selvføl-
gelig også være tilgængelig på afdelingens hjemmeside. 
 

2.3.6. Kommunerne og førtidspension 
Sidste år i beretningen skrev vi om de udfordringer, som syge-
dagpenge, ressourceforløb og tilkendelse af førtidspension gav. 

Nu tror vi ikke i Tele Øst, at politikerne har lyttet specielt til os, 
men vi kan i hvert fald konstatere, at der har været røre på  
Christiansborg med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i spidsen. 
 
Der har været et enormt pres på lovgiverne for at se på de her rigide regler, som har gjort, at kommu-
nerne ikke har kunnet enes om, hvordan lovgivningen skulle tolkes, hvis en borger var for syg til at 
arbejde.  
I nogle kommuner har sagerne ikke givet anledning til problemer, men i andre, som vi også har været 
vidne til i offentligheden, har det været rent kaos. 
Det er uhørt, uacceptabelt og åbenlyst forkert, når det er ens adresse, der skal være afgørende for, om 
man bliver taget alvorligt i kommunen. Det må simpelthen høre op.  
Det har de så heldigvis taget alvorligt på Christiansborg og kom således i foråret 2018 med forslag til 
ændring af loven, som så efterfølgende trådte i kraft i sommers. 

De nye regler betyder, at der kan tilkendes en førtidspension, uden at den enkelte skal igennem et 
mareridt af et ressourceforløb. Samtidig skal der være en realistisk forventning om, at den enkelte 
kan udvikle arbejdsevnen, hvis der overhovedet skal tilkendes ressourceforløb. 
Det bør, med andre ord, være slut med de alenlange ressourceforløb, som i manges øje har været en 
billig og langstrakt parkeringsplads for kommunen. 

I Tele Øst har vi 2 medlemmer, som siden sidste generalforsamling har fået tilkendt en førtidspen-
sion og 2 andre, hvor vi forventer, at de får det tilkendt inden året afslutning. Det er alle sager, som 
afdelingen har været involveret i. 

 

2.3.7. Udbetaling af efterløn 
Folketingets partier vedtog før årsskiftet forslag om skattefri udbetaling af efterløn.  

Frem til den 30. juni 2018 var det muligt at få udbetalt sin efterlønsopsparing skattefrit.  

Lovforslaget indebar, at man fik mulighed for at fravælge efterlønsordningen og i stedet kunne få tid-
ligere indbetalte bidrag udbetalt kontant og skattefrit.  

Ifølge oplysninger fra Dansk Metals A-kasse blev der udsendt 225 breve til vores medlemmer i Tele 
Øst og 32 har ønsket udbetaling af efterlønsbidrag, hvilket svarer til 12,8 %. 
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2.3.8. Pensionsselskabet PFA 

2.3.8.1. Standardinvesteringsprofil er ændret for nye pensioner 
Metal Teles repræsentanter i PFA pensionsudvalg er Ole Mølgaard Tele Vest og Birgitte Kristiansen 
Tele Øst. De har gennem et stykke tid arbejdet på at få ændret standardinvesteringsprofilen fra profil 
A til profil B. 

Det er nu en realitet og aftalen trådte i kraft d. 1. juni 2018. 

Baggrunden for ændringen skal ses i lyset af, at der er et større afkast, og derved større opsparing til 
pensionen, ved at være i profil B, C eller D, og vi ønskede en standard på profil B. 

Ændringen er fremadrettet og gælder alle nyansatte, der er omfattet af gruppepensionsordningen.  
Derudover kan alle ansatte til hver en tid selv gå ind og ændre profil ved at gå ind på ”mitPFA”, eller 
kontakte PFA. 
 

2.3.8.2. PFA sendte 2,2 milliarder videre til kunderne efter et stærkt år  
Årsregnskabet for 2017 var et rigtig godt år i PFA, hvilket vi, som har vores pension i PFA selvføl-
gelig synes om. 

Når det går godt for investeringerne i PFA, så kommer der jo mere ind på vores pensionsdepot. Så 
enkelt kan det faktisk siges. 
Der var et afkast på op til 13,5 pct., og det er faktisk rigtig godt. 

I kroner og øre svarer det til 26,3 mia. kr. i afkast til kunderne, som jo også er os, og 2,2 mia. blev 
ført tilbage via PFA KundeKapital.   
 

2.3.8.3. PFA’s Kunderåd fik ny formand i 2018 
Lone Engberg Thomsen, formand for Teknisk Landsforbund, er ny formand for kunderådet. 

Hun afløste Per Jørgensen fra Maskinmestrenes forening. 

 

2.3.9. TJM Forsikring (Tjenestemændenes forsikring)  
Som medlem af Dansk Metal kan du blive kunde i TJM Forsikring, og nu kan du selv 
finde prisen på de forsikringer, som du er interesseret i. 

Du kan beregne prisen på en enkelt forsikring eller flere i et samlet tilbud. Når du gemmer tilbuddet, 
får du en mail med et link, så du altid kan gå tilbage og rette i dit tilbud.  
Indtil videre kan du selv beregne priser på bil-, indbo-, børne-, fritidshus-, campingvogn- samt 
hunde- og katteforsikring.  

Medlemmer kan kontakte TJM Forsikring på telefon 70 33 28 28. 
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2.3.10. Samarbejdspartnere i TDC 

2.3.10.1. Det rummelige arbejdsmarked (DRA) 
DRA-udvalget har været samlet i denne generalforsamlingsperiode og drøftet sy-
gefraværet i TDC samt de udfordringer vi i teleafdelingerne møder i kommunerne, når vi bisidder 
vores medlemmer. 
Siden sidste generalforsamling har der været afholdt fællesmøde mellem DRA-udvalget og repræsen-
tanter fra HR i TDC.  

Det årlige fællesmøde med TDC HR blev afviklet på Immerkær i Hvidovre d. 8. februar med dagsor-
den, som primært handlede om den nye persondataforordning set i lyset af sygekontaktudvalgets ar-
bejde.  
 

2.3.10.2. TDC HR 
I forbindelse med sygdom og arbejdsskader sætter vi stor pris på samarbejdet med TDC HR, men 
den nye persondataforordning har vanskeliggjort dette arbejde.  

Lad os bare være ærlige, det er ikke nogen let opgave at agere indenfor den nye lovgivning, men vi 
er meget opmærksomme på det og gør os umage hver eneste dag 

  

----------------- oo0oo --------------- 
 
Som afslutning på beretningen fra arbejdsskade og det sociale område vil vi endnu en gang gøre op-
mærksom på, at alle medlemmer, som på den ene eller anden måde har behov for en hjælpende hånd 
i forbindelse med ulykke, sygdom, afskedigelse på grund af sygdom, kommuner eller andet, er hjer-
telig velkomne til at ringe eller komme ind i afdelingen.  

 
 

   

 

 
Adresse:   Immerkær 42, 1.sal, 2650 Hvidovre 

Telefonnr.:  33 63 29 01 

E-mail:   teleoest@danskmetal.dk  

Åbningstid:  Mandag til torsdag fra kl. 9:00 til 15:00 og fredag fra kl. 9:00 til 12:00  

Hjemmeside: teleoest.dk 

Der er altid mulighed for personlig henvendelse, men ønsker du at tale med en bestemt person, skal du 
ringe til sekretariatet først og få aftalt en tid. 

51



 

 

 

 

 

 

 

Husk at tage dit arbejdsmiljø alvorligt. 
  

Sig fra når arbejdet ikke længere kan udføres 
 sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Hanne Trebbien har fotograferet dette eksempel på uforsvarlig arbejdsudførelse i Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Der gælder den samme arbejdsmiljølovgivning i Danmark og Portugal (EU-regler) 
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2.4 Samarbejdet med arbejdsgiverne 
næstformand Carsten Dyring Nielsen 
 

På trods af at lønmodtagere og arbejdsgivere har fundamentale modsatrettede interesser, når løn- og 
arbejdsvilkår skal forhandles, har arbejdsgivere og lønmodtagere også store interessefællesskaber. 

Ofte er de langsigtede mål for virksomhederne sammenfaldende med medarbejdernes ønsker, men 
måske lige så ofte opstår uenighederne om midlerne til at opnå målene. 

Arbejdsretligt skelner vi normalt mellem det samarbejde, vi har med arbejdsgiverne via egentlige 
forhandlingsmøder, og de møder vi mere formelt eller uformelt har med arbejdsgiverne i det daglige. 

Tele Øst har altid anset det som en af sine opgaver at have et godt og tillidsfuldt samarbejdsforhold 
med medlemmernes arbejdsgivere. I større virksomheder, som f.eks. TDC A/S, er det formelle sam-
arbejde lagt i system via samarbejdsaftaler. 

På tillidsrepræsentantkurser uddanner vi tillidsrepræsentanterne i forskellige metoder til at  
samarbejde med ledelsen. I den praktiske verden er den mest givtige samarbejdsform ikke så meget 
det samarbejde som sker på selve samarbejdsudvalgsmøderne, men derimod det samarbejde som 
helst skal foregå mellem tillidsrepræsentanten og lederen mellem samarbejdsudvalgsmøderne i det 
daglige. 

 

2.4.1. Samarbejdet med TDC 

Hovedsamarbejdsudvalgsmedlem  
og næstformand Carsten Dyring Nielsen 

I TDC dækker samarbejdsaftalen alle selskaber, hvor TDC A/S besidder flertallet af stemmerettighe-
derne i et aktie- eller anpartsselskab. 

Det øverste samarbejdsorgan er Hovedsamarbejdsudvalget (HSU).  
Det har nedsat forskellige tværgående special-samarbejdsudvalg, som f.eks. 
Hoveduddannelsesudvalg og Kantineudvalg. Herudover har HSU nedsat samar-
bejdsudvalg i hver enkelt enhed (ESU) med tilhørende lokale samarbejdsudvalg (SU/LSU). 

 

2.4.1.1. Opsplitning af TDC i NetCo og OpCo 
TDC´s bestyrelse offentliggjorde den 1. februar 2018, at man havde indgået aftale om at fusionere 
med MTG Nordic Entertainment og MTG Studios, for at skabe den første fuldt integrerede medie- 
og kommunikationsudbyder i Europa. Dermed skulle YouSee, Get, Viasat, TV3, Viaplay og flere an-
dre velkendte medievirksomheder samles i et selskab med en rækkevidde på mere end 10 mio. hus-
stande i Norden. Transaktionen værdisatte MTG Nordics til ca. 15 mia. kr. 
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Det var planen at samle TDC Groups portefølje af mobil-, bredbånds- og tv-tjenester med MTG Nor-
dics’ indholdsproduktion, rettigheder, tv-transmission og streaming-tjenester. 

Men kort tid efter slap det ud i pressen, at et konsortium bestående af nogle pensionsselskaber havde 
andre planer med TDC og havde givet TDC´s bestyrelse et tilbud om overtagelse. TDC meddelte 
dog, at man fandt tilbuddet uinteressant.  

Men få dage efter – den 12. februar - måtte TDC udsende information om, at et konsortium bestå-
ende af PFA, PKA, ATP og Macquarie Infrastructure and Real Assets havde besluttet at forhøje til-
buddet. Overtagelsestilbuddet havde nu et niveau, som under hensyntagen til bestyrelsens pligt til at 
varetage selskabets interesser, gjorde, at bestyrelsen ville anbefale TDC’s aktionærer at acceptere til-
buddet. 

Købstilbuddet indebar skrinlægning af fusionen med MTG. I stedet skulle der satses på infrastruktu-
ren. Planen indebar en opsplitning af TDC i to enheder – en enhed for infrastruktur og en enhed for 
indhold. Pga. de massive investeringer meddelte konsortiet, at man - hvis planen blev gennemført - 
ville trække midler ud af TDC for at nedbringe gælden. Købstilbuddet ville også indebære en tvangs-
indløsning af aktierne og en afnotering fra børsen 

Købstilbuddet blev accepteret af et tilstrækkeligt antal aktionærer. På en ekstraordinær generalfor-
samling den 14. maj 2018 blev der valgt ny bestyrelse og samtidig meddelte adm. direktør og kon-
cernchef at hun ønskede at fratræde, men dog havde indvilget i at hjælpe bestyrelsen indtil man 
kunne finde en afløser, dog senest frem til udgangen af året. 

I juni måned blev de sidste TDC-aktier tvangsindløst og den nye bestyrelse var så langt fremme i pla-
nerne, at direktionen den 28. juni kunne fremlægge konturerne af en organisationsskitse.  

Topledelsen ville henover sommeren i samarbejde med bestyrelsen arbejdere videre med design af 
opsplitningen.  

I juli kunne bestyrelsen meddele at Get i Norge var blevet frasolgt, og at beløbet ville blive brugt til 
at nedbringe gælden, således som det var beskrevet i købstilbuddet. 

Den 1. august fik cirka 93% af medarbejderne meddelelse om i hvilken organisatorisk ”kasse” de 
placeres i. De resterende cirka 7% er medarbejdere som skal arbejde i koncernledelsen, i hvert fald i 
en overgangsordning i takt med at funktionerne kan flyttes ud i NetCo og OpCo.  

I sommeren 2019 forventes det, at NetCo og OpCo udskilles i egentlige 100% ejede datterselskaber. 
Måske vil moderselskabet helt forsvinde, men det vil formentlig tidligst ske 2020. 

 

2.4.1.2. Revision af ”Tænk før du taster” 
Blandt andet som opfølgning på persondataforordningen har TDC ønsket en revision af koncern IT-
politikken ”Tænk før du taster”. Sagen har gennem sommeren været indgående drøftet. Der opnåedes 
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den 21. august enighed i en arbejdsgruppe mellem TDC og medarbejderrepræsentanterne om en ind-
stilling til HSU. HSU godkendte den 27. august 2018 den reviderede politik og er udsendt sammen 
med lønsedlen ultimo september. 

 

2.4.1.3. Takt og tone - Workplace 
TDC indførte i foråret Workplace via Facebook som fungerer som et intranet-socialt-mødested. 

TDC har ønsket et regelsæt om medarbejdernes brug af Workplace.  
Sagen har været drøftet henover sommeren og den 9. august 2018 godkendte HSU den nye koncern 
IT-politikken ”Takt og tone”, som blev udsendt sammen med lønsedlen ultimo august 2018. 

 

2.4.1.4. Den årlige HSU-konference 
Normalt plejer HSU at holde en årlig konference, hvor formænd og næstformænd fra enhedssamar-
bejdsudvalgene samt f.eks. også Hoveduddannelsesudvalget deltager. Gennem tiderne har der været 
forskellige emner på dagsordenen. I april 2017 var emnet disruptions og kompetenceudvikling. Kon-
ferencen sluttede sidste år med, at samarbejdsudvalgene på ”hjemmebane” skulle arbejde videre med 
kompetenceudvikling af medarbejderne til fremtidens opgaver.  

Det var planen, at den årlige HSU-generalforsamling igen i år skulle placeres i foråret. Men på grund 
af den ændrede infrastruktur-strategi for TDC har HSU besluttet at udskyde HSU-konference til slut-
ningen af november, hvor der vil blive lagt vægt på de kommende tre teknologiske spring: Roboter, 
5G samt Fiber-strategi. Det er tre teknologier som i de næste år vil vende op og ned – ikke alene på 
medarbejdernes hverdag i TDC – men i hele samfundet. Som medarbejdere i en højteknologisk virk-
somhed er det naturligvis set ud fra et fagligt synspunkt nogle spændende temaer. Men for samar-
bejdsudvalgene bliver opgaven navnlig at drøfte, hvordan eksisterende medarbejdere kan udvikles til 
fremtidens arbejdsmarked. 

 

2.4.1.5. TDC’s Ligebehandlingsudvalg 
 
repræsentant i TDC’s Ligebehandlingsudvalg (LBU) 
John Monrad 
 
 
I TDC er det en målsætning at give lige muligheder for alle, herunder sikre lige løn til kvindelige og 
mandlige medarbejdere og hermed minimere diskrimination. Det er en målsætning, som er udviklet i 
tæt samarbejde med de faglige organisationer bl.a. i Ligebehandlingsudvalget, LBU, under 
Hovedsamarbejdsudvalget. I Ligebehandlingsudvalget har vi bl.a. haft fokus på mangfoldighed 
herunder handicappede, seniorpolitik, mænds sundhedsuge og især ligelønsstatistik. 
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2.4.1.6. Virksomhedsklubben Onsite  

fællestillidsrepræsentant og  
fagligt bestyrelsesmedlem Brian Roos  
 
 

Onsite består af kørende teknikere og administrative medarbejdere. Flere har forskellige opgaver i 
marken bl.a. kabelfejl, fejlretning, installation, IP Van, stationsdata, Coax, fiberopgaver, koordine-
ring samt back-office opgaver.  

Onsite har været igennem en organisationsændring, som nu er faldet på plads, hvor Andreas Phfister 
og Christian Duur har fået sat deres fingeraftryk. Længere nede i ledelsesniveauerne er der skiftet ud 
på 2 af de 4 underdirektører, hvor Gert Forshammer er tiltrådt som underdirektør på Sjælland og i 
skrivende stund er der ikke fundet en ny underdirektør til Nordjylland. 
 

Overtallighed 
I 2018 er vi blevet ramt af to overtallighedsrunder, som har betydet, at der er skåret drastisk i antallet 
af ledere samt mødesteder.  
 

Overarbejde 
2018 har også været præget af vejret, som har betydet stor travlhed, og det har udløst en enorm 
mængde overarbejde på alle fronter, hvilket har betydet både frivillige og tvungne arbejdsopgaver 
uden for normal arbejdstid. Her er en lørdag eller to også blevet brugt til fejlretning på de mange ka-
belfejl, der er opstået på grund af vind og vejr og pga. eksterne entreprenører, som har gravet kab-
lerne over på kryds og tværs. Teknikerne siger, at de føler sig slidte efter at have leveret en kæmpe 
præstation, hvilket har medført at ledelsen nok har indset, at der er blevet skåret for hårdt ved afske-
digelserne. Det har heldigvis betydet, at flere af de opsagte er blevet genansat.  
Ligeledes er der mange af kollegerne i det administrative, som har udført et kæmpe stykke arbejde 
med at få fejlmængder og installationsopgaver bragt ned.  
 

Teknikerelever 
TDC er tidligere begyndt at ansætte teknikerelever. Eleverne skal gennemføre en komplet elektriker-
uddannelse, hvor en del af uddannelsen kommer til at foregå hos Fugmann El, der har stærkstrøms-
delen i uddannelsen. Det er gået fint og Dansk Metals tillidsrepræsentanter er løbende involveret i 
arbejdet. 
 

My Works erstatter MSOS 
2018 blev også året, hvor MSOS bliver erstattet af MyWorks. MyWorks er et nyt ordreudgivnings-
system. Det startede på Bornholm, senere Fyn og i skrivende stund er det Nordjylland, som får det 
implementeret. Fordi systemet er nyt, behøver det absolut ikke at være dårligere end det nuværende, 
men både de administrative medarbejdere og teknikerne er blevet mødt af kæmpe udfordringer fordi 
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det ganske enkelt ikke er optimalt. TDC arbejder hårdt på at rette systemet til, men helt ærligt, så hå-
ber vi der går en rum tid, før det implementeres i vores områder - København og Sjælland. 
 

Organisationstilpasning 
I skrivende stund er området blevet ramt af en ny organisationstilpasning, hvor rigtig mange tekni-
kere er blevet flyttet fra deres normale mødesteder og fra de kollegaer, der har været en del af deres 
liv i mange år.  

En fyringsrunde blev meldt ud i starten af året. Det betød et farvel til mange gode kollegaer i Onsite. 
Tillidsrepræsentanter i Onsite vil i samarbejde med Tele Øst gøre deres yderste for at hjælpe disse 
gode kollegaer i forbindelse med fratrædelserne fra TDC, som har været deres eksistensgrundlag i 
mange år og samtidig gøre alt hvad vi kan, for at de går en tryg fremtid i møde.  

Salget af TDC og opsplittelsen i OpCo og NetCo gør, at vi i skrivende stund ikke ved, hvor alle en-
der med at blive placeret. Dog er det sikkert at medarbejderne bliver delt, så de kommer til at arbej-
der i hver deres virksomhed. Vi håber dog at så mange af de nuværende kolleger får lov at blive i 
NetCo, som vi fremadrettet skal være med til at gøre til Danmarks bedste installationsvirksomhed 
inden for det område. 
 

 

2.4.1.7. Virksomhedsklubben Netwærk 
fællestillidsrepræsentant og  
formand for Virksomhedsklubben Netværk Ulla M. Johnsson 
fællestillidsrepræsentant og  
fagligt bestyrelsesmedlem Lone Gudbergsen 
fællestillidsrepræsentant Lone Madsen 
 

 
Nok et år er gået, og nok en gang er der sket ændringer. 

Det kan ses på virksomhedsklubben, at TDC er en dynamisk arbejdsplads. Der sker hele tiden æn-
dringer. Efter TDC er blevet solgt, og skal opdeles i NetCo og OpCo, er Wholesale kommet ind i 
Netværks virksomhedsklub. 

Området er også blevet ramt af fyringer i det forgangne år. Denne gang blev der flere steder blot ud-
peget tilfældige personer for at få økonomien til at passe. TDC’s ledelse ved efterhånden ikke hvor-
dan de skal få enderne til at hænge sammen, der skal spares og spares – og med kaotiske situationer 
som resultat.  

Nok er nok, og nu har TDC nået bundlen – der fyres samtidig med der skal tages overarbejde for at 
få det daglige arbejde udført. Dette er ikke acceptabelt. 

I Netværk, som flere andre steder, mærker vores kolleger presset. 
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Lad os håbe, at de nye ejere kan give ro på bagsmækken, og lad os så få det antal kolleger, vi har 
brug for, og ikke det antal kolleger, som TDC mener vi har råd til. 
 

Døgncentret (ONO) 
Et år med travlhed. Et større pres på medarbejderne grundet nedskæring af antal medarbejdere.  
Fejlmæssigt har det været et udfordrende år, manglende stabilitet på TV-tjenesterne, problemer med 
IT-systemerne som gør at de er nede eller meget langsomme.  
 
Fra 1. juni 2018 valgte TDC at bruge ATEA som helpdesk herhjemme i Danmark, mens 
fejlmeddelelser, drift og vedligeholdelse af IT-systemerne sker via Indien. Om det medfører at vores 
IT-systemer bliver mere stabile og uden nedetid er spændende at følge, men det håber vi. 

Udfordringerne og arbejdspresset er stort i alle grupperne i ONO, og man har ikke kunnet mærke 
mindre travlhed sommeren igennem, selvom det har været så varmt herhjemme. Der er ikke kommet 
så mange nye arbejdsopgaver ind, men til gengæld er de bestående opgaver blevet betydeligt større. 
 

Wholesale 
Som i resten af TDC har det heller ikke været kedeligt i Wholesale. 

Sidst i 2017 blev Company Mobile virksomhedsoverdraget til Wholesale. Det gav rigtig god mening. 

Salget af Norge er en anden stor ting, som har direkte indflydelse på Wholesales arbejdsgang, det 
hele bliver lidt tungere for rigtig mange af dem i Wholesale. 

I Wholesale er der brugt mange penge, tid og kræfter på nye systemer, og det er ikke fordi det ikke er 
godt, men det lægger et meget stort arbejdspres på de kollegaer der er en del at det. 

Wholesale har skiftet virksomhedsklub på grund af den nye organisation i TDC og det har ikke været 
nemt. Der bliver brugt rigtig mange ressourcer, når der skal et nyt samarbejde op at stå. Det værste er 
dog, at vores medlemmer efterhånden er stået helt af. 
 

 

2.4.1.8. Virksomhedsklubben YouSee 

Fællestillidsrepræsentant og fagligt bestyrelsesmedlem Pia H. Olsen 

 

Ligesom de øvrige år har YouSee igen været ramt af mange organisationsændringer. Ikke mindst ef-
ter den store ændring i TDC Group efter salget til nye ejere. 

Som følge af salget har YouSee fået ny direktør, Jacob Mortensen, som erstatning for Jaap Postma. 
Jaap der er blevet Koncerndirektør for OpCo, som er en af de to nye divisioner i TDC Group. 
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De outsourcede arbejdsopgaver og vores outsourcede kolleger i Sitel er kommet tilbage til YouSee. 
Dermed svarer YouSee selv Billing-kald (regningskald) og Support-kald. Billing-kaldene skal ned-
bringes og det bliver de også lidt efter lidt. Det forventes ikke at få konsekvenser for nogle medarbej-
dere pt., da der er masser af arbejde at lave.  

Aktivitetsbaseret arbejdsplads er et nyt tiltag i TDC Group og hermed også i dele af YouSee. Kolle-
gerne har ikke mere faste pladser, men skal bare sætte sig, hvor der er ledigt når de møder. Der er 
ikke det antal pladser svarende til antal medarbejdere og det skabte lidt larm i starten på flere lokatio-
ner.  

Arbejdsformen ser dog ud til at have vundet indpas hos kollegerne. Måske skyldes dette, at man ofte 
vælger samme plads hver dag og at tingene derfor ikke har ændret sig så meget. 
 

Customer Contact center (CCC) 
Nyt projekt i callcenteret – Doing things right, har til formål at skabe tilfredse kunder. Projektet inde-
holder flere spor. Bl.a. 

 Salgs KPI har hidtil været det vigtigste i kundecenteret. Fremover vil 
kvalitet blive ligeså vigtigt. Derudover bliver lederne uddannet i de 
samme ting som medarbejderne, så de bedre kan støtte dem. 

 Turn the Churn: fastholdelse af vores kunder er vigtigt 

 Vi skal sælge det kunden har behov for. 

 Vagtplanlægning: Vi skal være der når kunderne har brug for os. 

 IT-systemer forbedres/forenkles. 

Tiltagene har været modtaget både positivt og negativt.  
At man udvikler på IT-systemerne og i højere grad fokuserer på at rådgiverne skal sælge det kunden 
har behov for, er meget positivt. De meget høje salgsmål har gjort, at man ofte følte, at man ikke bare 
solgte det kunden havde behov for, men solgte det som YouSee havde brug for at man solgte.  
Salgsmålene er der stadig, men nu skal man ikke kun fokusere på salg men også kvalitet. 

Ændring af vagtplanerne i CCC har dog været meget skidt modtaget.  
Omfanget af vagtændringerne er så stort, at der ikke er mange der er tilfredse med dem. Kunderådgi-
verne kan risikere ned til 3-timers vagter og helt op til 10-timers vagter, hvilke de kan have flere af 
på en uge. Dette har fået flere medarbejdere til at stoppe. 

I CCC har man opstartet en revideret uddannelse af medarbejderne. 
Uddannelsen er nu af længere varighed for at klæde medarbejderne bedre på.  

Ny lønmodel i CCC har sikret en mere ligelig fordeling af provisionsløn til medarbejderne. Før æn-
dringen sad der en lille del af medarbejderne, der tjente alle provisionskronerne. Herefter stiler man 
efter at ramme en bredere del af medarbejderne og undgå de meget høje udbetalinger der var før.  
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Dette har desværre og ikke uventet betydet, at nogle kolleger har valgt at forlade YouSee. 
 

TAK 
På den sidste MyVoice-måling var arbejdsmiljø et kæmpe debatemne hos kollegerne. 

Problemer med IT-systemer, manglende uddannelse/udvikling samt dårligt indeklima fik medlem-
merne til at reagere.  Over sommeren har det på flere lokationer været ulideligt varmt med tempera-
turer over 30 grader. De har kæmpet med varmen og forsøgt at passe deres arbejde så godt som mu-
ligt under disse dårlige vilkår. Vi har derfor en forventning om, at indeklimaet får stor opmærksom-
hed i den kommende MyVoice-måling i september 2018. 

Vi arbejder meget med uddannelse i TAK’s SU. Vi har lavet et uddannelseskatalog, som giver kolle-
gaerne muligheder for kurser udover kurser i IKUF regi. Kurser såsom førstehjælp, projektledelse, 
kommunikation samt sprog er nogle af mulighederne der kan vælges. 

Behandling af klager i YouSee er faldet med 51 % siden sommeren 2017. Det er et kæmpe fald og 
medarbejderne i klagegruppen har gjort et flot stykke arbejde. Minimeringen af klager skyldes blandt 
andet at nye medarbejdere i kundecentrene nu får en bedre og længere uddannelse end de gjorde før.  

Derudover er tilgængeligheden blevet bedre i fronten, hvilket gør at der ikke klages så meget over 
ventetider mere. 
 

 
2.4.1.9. Virksomhedsklubben Erhverv 
fællestillidsrepræsentant Anders Reiners  

 

Ikke overraskende er konkurrencen på det danske erhvervsmarked for telefoni og 
infrastruktur fortsat meget højt, hvilket fortsætter med at udfordre TDC Erhverv på 
indtjeningen. Det ser dog ud til at der er en vis udjævning og situationen ikke er helt så slem 
som tidligere år. Man kan sige at det går mindre dårligt, og det er i sig selv positivt. 

Det har specielt kunne mærkes på meget få overtalligheder i 2018. 

Det var også året, hvor nogle af vores kollegaer på integratør-markedet kom i vælten, hvilket 
har givet en mærkbar ændring i NetDesign. Oven i det har der været flere mindre 
organisationsændringer og udskiftninger i ledelseskredsen. 
 

Ledelse og samarbejde: 
Ser man på den overordnede ledelse i TDC Erhverv må det siges, at der har været en 
ordentlig omvæltning i og med, at alle direktører på alle business lines – stort set -  er blevet 
udskiftet:  
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Ny direktør for Enterprise er Adam Viegt,  
Ny direktør for Business Solutions er Jens Andersen,  
Ny direktør for NetDesign er Marianne Horstmann og  
Ny direktør for TDC Erhverv er Michael Moyell Juul, da Marina Lønning valgte ikke at være 
en del af det nye OPCO. 

Bortset fra få undtagelser har der generelt over årene været et godt samarbejde med ledelsen. 
Vi ser frem til at kunne fortsætte dette gode samarbejde med den nye ledelse. 
 

NetDesign 
Det blev året hvor NetDesign kom tilbage på Danmarkskortet igen. Det har 
tidligere være en del af Solutions House (som nu er nedlagt).  NetDesign er 
igen det officielle brand og har i den forbindelse også fået deres eget logo. 

NetDesign har også fået deres egen salgsstyrke tilbage, der selvfølgelig 
forsætter deres samarbejde med Account-teamene i TDC Erhverv. 

NetDesign har i løbet af året faktisk opbemandet på medarbejdersiden, eller måske mere, 
udskiftet profiler. 
 

Free Seeting / Aktivitetsbaserede arbejdspladser / Fleksible arbejdspladser 
I sommeren og efteråret 2017 indførte TDC Erhverv aktivitetsbaserede arbejdspladser (ABA) 
også kaldet Free Seeting. Ideen er at man kan spare skrivebordspladser, da man som 
udgangspunkt kan beregne, hvor mange der ikke er på kontoret.  

Det startede også ud som Reel Free Seeting, men det viste sig hurtigt, at teori og praktik ikke 
altid stemte overens. Det har nu udviklet sig til, at der er Free Seeting inden for de enkelte 
grupper også kaldet hjemmezoner i Hjemmezonen. En af udfordringerne var, at der blev 
brugt rigtig meget tid på at bære arbejdsmaterialer frem og tilbage hver dag.  

En positiv udvikling efter overgangen til ABA er at vi har fået meget renere skriveborde og 
lokalerne ser pæne og ryddede ud. 

Der er stadigvæk udfordringer med at anvende de nye dockingstationer der kom i forbindelse 
med de aktivitetsbaserede arbejdspladser.  
 

Provision 
Der har som tidligere år igen været problemer med provisionerne.  
Enten fordi targets er blevet sat uforklarligt op, eller der er forelagt et 
ugennemsigtigt beregningsgrundlag. Disse udfordringer er i fortsat 
forhandling. 
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Der er i forbindelse med forhandlingerne lavet en ny Lokalaftale 3.I.a der beskriver hvordan 
processen med provision i TDC Erhverv skal foregå samt en protokol om hvordan man 
håndterer target-stigninger. 
 

Customer Care  
I Customer Care (CC) er hverdagen også stabil. Der har ikke været mange ændringer gennem 
året, og der har heller ikke været nedbemanding i CC. Det betyder ikke, at der ikke er 
opgaver eller nye tiltag. Der arbejdes pt. på en ny vagtplansordning – kaldet TeleOpti, som 
står til forhandling. Systemet skulle give medarbejderne i fronten bedre muligheder for selv 
at planlægge vagter, frihed mv. Udfordringen er at TeleOpti konflikter med den eksisterende  
vagtplansordning, hvor der vagtplanlægges 16 uger frem, da det nye system kun kan 
planlægge 6 uger frem. Det forventes at der indgås en prøveordning for 6 måneder.  
 

Virksomhedsklub Erhverv 
Efter at den tidligere formand Jens Boutrup gik på pension i foråret, har 
virksomhedsklubben reorganiseret. 

Judith Antoniussen (Tele Vest) er tiltrådt som formand for virksomhedsklubben 
og er dermed kommet ind i bestyrelsen i Landsklubben. 
Gerhard Dose Mammen (Tele Syd) sidder som næstformand i SU. 
Anders Reiners (Tele Øst) sidder som næstformand i Provisionsudvalget. 

I Tele Øst er tillidsrepræsentanterne organiseret således at Anne Wildbork-Hansen og Vibeke 
B. Nielsen tager sig af Ordrehåndtering og Kundeservice. Gert Nielsen tager sig af 
NetDesign og Anders Reiners tager sig af Salg. 

I forbindelse med omlægningen til OPCO kommer Digital også ind under Virksomhedsklub 
Erhverv. Vi ser frem til et styrket samarbejder på tværs af Erhverv og Digital. 

I det nye ESU under OPCO er Judith Antoniussen og Anders Reiners også valgt ind for DM i 
Erhverv, og de ser frem til at værne om en fælles fremtid. 

 

 

2.4.1.10. Virksomhedsklubben for de udlånte TDC’er 

formand for virksomhedsklubben for de udlånte TDC’er samt 
fællestillidsrepræsentant og fagligt bestyrelsesmedlem Svend Erik Nielsen 

 
Antallet af udlånte tjenestemænd er samlet steget med 19 personer, så der nu 
 er 128 udlånte TDC-medarbejdere til følgende 7 firmaer: 
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Accenture:  2 Udlånte 

 

TCS (TATA) og Atea: 37 udlånte  

 

Huawei: 21 udlånte det omhandler både mobile og giga coax medarbej-
dere 

 

Itadel (tidl. TDC Hosting):  2 udlånte 

 

Eltel: 64 Udlånte både fiber og link teknikere 

 

ELS Danmark: 1 udlånt 

 

Danske Fragtmænd: 1 udlånt     

 

 

2.4.2. Samarbejdet med Eltel 

 

2.4.2.1. Eltel Networks A/S Fiber & Anlæg 

fælledstillidsrepræsentant og fagligt bestyrelsesmedlem Svend Erik Nielsen  

 

Ny direktør 
Det var imødeset med stor spænding, om den nyansatte Direktør Claus Metzsch Jensen, der tiltrådte 
1. november 2017, kunne leve op til de visioner, som han gav udtryk for på et infomøde, der blev af-
holdt ved hans tiltrædelse for alle medarbejderne i Eltel.  Han forklarede, at han havde en bundet op-
gave, som gik ud på at højne medarbejdertilfredsheden, hvilket også var nødvendigt, da den tidligere 
undersøgelse var så dårlig, at Eltel valgte ikke at gennemgå den med medarbejderne. 

Tillidsfolkene i Eltel gav tilsagn om, at hvis Claus ønskede et reelt samarbejde, ville de også støtte op 
om de ændringer, der skulle til for at forbedre forholdene og derved som naturlig konsekvens også 
løfte klimamålingen markant. Men der blev også gjort opmærksom på, at det ikke kun skulle være 
ord, men reel forandring via handling fra ledelsens side 

63



 

 

Claus lagde heller ikke skjul på, at intentionerne var, at der ligeledes skulle være et velfungerende 
SU-system, hvor alle medarbejdergrupperne var repræsenteret gennem deres tillidsrepræsentanter og 
hvor de aftaler, der blev lavet, skulle holdes af begge parter, hvis det skulle være troværdigt. 
 

Samarbejdsudvalget er kommet godt fra start 
Vi har haft de første SU-møder i den nye organisation, og vi har givet hånd på, at vi vil have et åbent 
og ærligt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse, hvor vi kan diskutere alle problemer og for-
søge at finde løsninger sammen.  
 

Medarbejdertilfredsheden eksploderer 
Da tilbagemeldingen på trivselsmålingen kom, var der en historisk stigning i trivslen. På under 6 må-
neder er trivsel steget fra 66 til 77 og generelt stor stigning på samtlige spørgsmål. Det der er værd at 
bemærke var, at alle afdelinger er gået markant frem. 
 

Sikkerhed i fokus - Direktør Claus Metzsch Jensen udtaler:  
I Eltel arbejder vi ALTID sikkert - Vores kundeløfte siger blandt andet: ”Kvalitet og sikker-
hed er 1. prioritet”, og jeg har mange gange indskærpet, at ”enten arbejder vi sikkert, ellers arbejder 
vi ikke”.  
Det er noget, jeg mener meget alvorligt, og derfor har jeg også besluttet at genoplive vores arbejds-
miljøudvalg og har indsat mig selv som formand.  
Der er holdt opstartsmøde hvor vi fik inspiration udefra og gennemførte den årlige arbejdsmiljødrøf-
telse. Det medførte 16 konkrete initiativer, som skal forbedre vores arbejdsmiljø, og jeg vil gerne her 
gentage min opfordring til at tage arbejdsmiljø meget alvorligt og understrege, at vi ikke accepterer 
folk, der går på kompromis med sikkerheden. 

Når vi ser statistikkerne for arbejdsulykker, ser det fornuftigt ud, og vi har heldigvis ikke ret mange 
ulykker med fravær. Jeg må dog samtidig konstatere, at det nok har virket som en sovepude, for di-
sciplinen omkring sikkerheden er ikke så god, som jeg kunne ønske. 
 

Tilpasning af organisation i F&A 
Organisationen skulle tilpasses for at optimere det interne samarbejde og minimere afstanden fra le-
delsen til medarbejderne. Ønsket er en organisation med så få ledelseslag som muligt. 
 

Forlængelse af TDC-kontrakten i stedet for udbud (udløber april 2019) 
Der har været afholdt møde med TDC, hvor de fortalte, at de havde besluttet sig for at forsøge at for-
længe aftalen med F&A i stedet for at køre et udbud. Det betyder at F&A får en mulighed for at lave 
en ny aftale med TDC uden konkurrenter. Det er jo ikke sikkert, det lykkes at blive enige, men det er 
under alle omstændigheder et godt tegn, at TDC i første omgang forsøger at lande en aftale med 
F&A. 
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2.5. Interne Tele Øst forhold  

2.5.1. Afdelingskontoret 

 
formand John Schwartzbach  

Siden sidste generalforsamling i 2017 har strukturen set sådan ud: 

 

  

 

 

  

 
Tele Øst har kontor på 1. sal i Aktivitetshuset, Immerkær 42, i Hvidovre. Kontoret ligger kun 300 
meter fra Rødovre S-togs station. Huset giver gode fysiske rammer for vores tillidsrepræsentanter.  

Der er også mødelokaler til rådighed, hvis der er medlemmer der ønsker at oprette en faglig  
netværksgruppe. For øjeblikket har vi en netværksgruppe for arbejdsløse medlemmer.  
Medlemmer som har tid, lyst og ideer til andre netværksgrupper skal bare kontakte afdelingskontoret. 
Vi lægger hus til, og vi kan være behjælpelig med at finde medlemmer, som kan have interesse i at 
deltage i en netværksgruppe. 

Driften i Tele Øst har fyldt meget i de foregående år, men i generalforsamlingsåret har der været fuld 
fokus på de faglige opgaver, som dækker alt fra faglige sager, forhandlinger, sociale sager, uddan-
nelse- og karriererådgivning, forhandlinger med arbejdsgivere m.m. til at afholde diverse arrange-
menter for medlemmer.  
 
Det har givet arbejdsro, så vi har kunnet koncentrere os om at supportere medlemmer, tillidsrepræ-
sentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Alt sammen til størst mulig gavn for medlemmerne. 

Bestyrelsen har i den forbindelse udarbejdet en visionsmodel for Tele Øst som rettesnor for det fag-
lige virke og som løbende bliver debatteret på bestyrelsens møder. (Se side 67)  
 
Medlemsmøder, bestyrelsesmøder og andre interne møder 

Bestyrelsen har som tidligere år besøgt medlemmerne lokalt til medlemsmøder på arbejdspladserne 
efter fyraften. Derudover har der siden sidste generalforsamling og frem til denne generalforsamling 
været afholdt 8 bestyrelsesmøder og ca. 18 møder i udvalg og ad-hoc grupper. 

Formand 

John Schwartzbach

Forhandling Fagretslig 
Overenskomst  og SU

Carsten D. Nielsen
(Bjarne L. Olsen)

Arbejdsmiljø Social- og 
Socialpolitik 

Birgitte Kristiansen 
(Hanne Trebbien)

Uddannelse

Robert Larsson
(John Schwartzbach)

Oplysning og 
hjemmeside

John Schwartzbach
(Carsten D. Nielsen)

Aktiviteter
og Aktivitetshuset

Robert Larsson

Sekretariat

John Schwartzbach
(Bent Parbo)

Kasserer

Hanne Trebbien
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2.5.1.1. Tillidsrepræsentanter(TR)+Arbejdsmiljørepræsentanter(AmR) 
Medlemmerne er fagforeningens vigtigste aktiv. I det daglige støder vi ofte på medlemmer, som for-
tæller os, at deres leder ikke lytter til deres kritik af trivslen på arbejdspladsen. At dagligdagen er 
fyldt op med målinger og manglende mulighed for at tage ansvar for egne arbejdsopgaver. Her er vo-
res svar, at man som medlem skal benytte afdelingens mange tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsen-
tanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne er fagforeningens næstvigtigste aktiv. Tillidsrepræsentan-
terne kan f.eks. via samarbejdsudvalgene følge sagen til tops overfor ledelsen. Resultaterne viser sig 
måske ikke fra den ene dag til den anden. Resultaterne kommer efter vedvarende og konstruktive di-
aloger mellem medarbejderrepræsentanterne og ledelsen.   

Tele Øst har i skrivende stund 32 tillidsrepræsentanter. Der er jævnligt en løbende udskiftning i Til-
lidsrepræsentantkredsen. På afdelingens hjemmeside ”teleost.dk” kan alle følge med i, hvor og hvem, 
der er tillidsrepræsentant for et bestemt område, samt et telefonnummer, så vedkommende kan kon-
taktes.    
 
Vi har i skrivende stund 28 arbejdsmiljørepræsentanter, der er organiseret i Tele Øst. Hvis du har 
spørgsmål til arbejdsmiljøet er du velkommen til at kontakte kasserer Hanne Trebbien på mobiltele-
fon 23 31 86 83. 

 
 

2.5.1.2. TDC Landsklub og virksomhedsklubber  
Landsklubbens formand, Lars Jørgensen, har haft travlt. 

På grund af de mange organisationsændringer i TDC har der været rykket rundt på 
virksomhedsklubbernes struktur. På trods af det har Landsklubben og virksom-
hedsklubberne formået at udvikle sig til et højt respekteret fagligt middel til at varetage medlemmer-
nes interesser.  

I overenskomstperioden er det som hovedregel Metals Landsklub i TDC med tilhørende virksom-
hedsklubber, som varetager forhandlingerne med TDC. Det er også Landsklubben som besætter 
pladserne i samarbejdsudvalgene i TDC. 

Tele Øst ser det som sin opgave at gøre sit yderste til at give Landsklubben og virksomhedsklub-
berne den support, som de har brug for. Men det skal ske samtidig med, at vi holder fast i, at det er 
bestyrelserne i Landsklubben og virksomhedsklubberne som er mandatgiver. Hvis f.eks. bestyrelsen i 
Tele Øst blander sig i de opgaver, som vi sammen med de andre teleafdelinger har besluttet at over-
drage til Landsklubben, kan vi lige så godt lukke Landsklubben igen. Og det er vi ikke interesseret i. 
Landsklubben med tilhørende virksomhedsklubber er dét fagpolitiske og organisatoriske apparat, 
som sikrer koordineringen på tværs af landsdelene, således at ledelsen i TDC ikke kan spille os ud 
mod hinanden. 

 

2.5.1.3. Tele Østs visionsmodel 

Tele Østs rettesnor for det faglige virke og som løbende bliver debatteret på bestyrelsens møder: 
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VISIONSMODEL 
for Dansk Metal Tele Øst 
 

 
 
 
 
 

Vi forsvarer og forbedrer medlemmernes dagligdag 
 

l Løn- og ansættelsesforhold 

l Understøttelse af tillidsvalgte 

l Socialpolitik 

l Sociale medlemsaktiviteter, således at vi er en attraktiv fagforening 
 

 
 
 
 
 

Vi vil blandt andet 
 

l arbejde for, at medlemmer og tillidsvalgte tilsammen udgør fagforeningen 

l fastholde og organisere nye medlemmer 

l opsøge arbejdsopgaverne, før de bliver et problem 

l være gode til at profilere fagforeningen 

l være gode til at støtte og rose hinanden 

l synliggøre uddannelse og kompetenceudvikling 
 

 
 
 
 
 

Det gør vi ved at 
 

l udarbejde ambitiøse, men realistiske mål for pejlemærkerne 

 

 

 

          

 

 

 

 
Immerkær 42, 2650 Hvidovre 

Telefon: 33 63 29 01 Hjemmeside: teleoest.dk    opdateret 29-5-2018 
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2.5.2. Udvalg 
På det konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i 2017 blev afdelingsudvalgene re-
videret i overensstemmelse med Forbundets vedtægter 

Udvalgene er i dag:  

 Fagretligt udvalg 
 Miljø- og Arbejdsskadeudvalg  
 Organiserings- & Agitationsudvalg 
 Seniorudvalget 
 Uddannelsesudvalget 
 Ungdomsudvalget 
 Aktivitetsudvalget 

De til enhver tid valgte udvalgsmedlemmer fremgår af afdelingens hjemmeside. 

 

2.5.2.1. Fagretligt udvalg 

næstformand Carsten D. Nielsen 
 
Udvalgets medlemmer: 

 Bjarne Lund Olsen  
 Hanne Trebbien  
 Brian Roos 
 John Monrad  
 Christian Ziegler 
 Anders Reiners 
 Lone Gudbergsen 
 Casper Moser 
 Carsten D. Nielsen, formand for afdelingsudvalget og har tillige sæde i forbundsudvalget 

 
Afdelingen har nedsat et Fagretlig Udvalg, som en slags pendant til Forbundets fagretlige udvalg. 

Det fagretlige udvalgs arbejdsfelt er følgende: 

 Overenskomst 
 Faglig Voldgift/Arbejdsret 
 Samarbejdsforhold  
 Lovgivning 
 Ligestilling  

Udvalget er rådgivende for afdelingen i forhold til det fagretlige område. Udvalgets opgave er 
inden for udvalgets arbejdsfelter - at komme med forslag om overordnede strategier og at komme 
med forslag til ajourføring af målsætninger og politikker.  

I henhold til Forbundets beslutninger skal udvalget minimum holde møde to gange om året. Siden 
generalforsamlingen i 2017 og til dato har afdelingsudvalget holdt tre møder.  
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2.5.2.2. Miljø- og Arbejdsskadeudvalg 
faglig sekretær Hanne Trebbien 

Udvalgets medlemmer: 

Marianne Røgilds-Heinsøe 
Maj-Britt Sørensen 
Morten Vesterskov Andersen 
Jørgen Grønbæk Jensen 
Johnnie Nielsen 
Stig Schlott Hinrichsen 
Tove Jørgensen 
Birgitte Kristiansen  
Hanne Trebbien 
 
Udvalget har i generalforsamlingsperioden ændret sammensætning. 

Udvalget beskæftiger sig med mange forskellige sager. Intet er for stort og intet er for småt. 

Hvad det er der rører sig derude, vil vi meget gerne vide. Vi drøfter tingene, finder somme tider 
umiddelbare løsninger eller anbefalinger. Ligger det uden for vores ressortområde bliver opga-
verne/problemerne kanaliseret frem til de rette fora. 

I juni måned havde udvalget arrangeret møde for alle arbejdsmiljørepræsentanter (AmR) i Tele Øst, 
med emnerne: AmR´s rolle i forbindelse med kollegers ulykker og langvarig sygdom samt uddan-
nelse både i Dansk Metal og efteruddannelse som virksomheden tilbyder. Sidst men ikke mindst 
havde vi oplægsholder fra Dansk Metal om emnet psykisk arbejdsmiljø. 

HUSK arbejdsmiljøspørgsmål er ALTID velkomne til udvalget. 

 

2.5.2.3. Organiserings- og Agitationsudvalg 

fagligt bestyrelsesmedlem Casper Moser 

 
Udvalgets medlemmer: 
 
Pia H. Olsen 
Torkil Aabye 
Robert Larsson 
John Schwartzbach 
Lone Madsen 
John Monrad 
Anne Wildbork-Hansen 
Sheetal Sharma 
Casper Moser (formand) 
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Udvalgets arbejde består i at organisere på de områder hvor Tele Øst har overenskomst. 

Det gøres bl.a. ved at samarbejde med de lokale tillidsrepræsentanter og afholdelse af fyraftensmø-
der. 

Udvalget har gennem året samarbejdet med Forbundet omkring et projekt i forbindelse med  
organiseringsmodellen - Organizer. Projektet er nu afsluttet, og udvalget har videreført modellen i 
vores egen tilpassede version, der giver mening i forbindelse med hvervningsarbejdet op mod TDC. 

Udvalget har gennem året afholdt tre fysiske møder. Der bliver løbende fulgt op på strategien i for-
hold til hvervning, samt drøftelse omkring igangsættelse af nye initiativer. 
 

 

2.5.2.4. Seniorudvalg 
faglig sekretær Robert Larsson  

 
Udvalgets medlemmer: 

Jørgen Bredøl (formand) 
Kjeld Bødker 
Jørgen Jensen 
Robert Larsson (varetager kontakten mellem seniorudvalg/pensionistklubberne og Tele Øst)   

 

Udvalgets opgaver er at deltage i Forbundets seniorårsmøde og søge indflydelse på de ting, som kan 
være til gavn for vores medlemmer og de arrangementer, som berører pensionisterne i Tele Øst. 
Udvalget forsøger ved samarbejde med Metal Hovedstaden, at få fælles fodslag til gavn for vores 
medlemmer. 

 
 

2.5.2.5. Uddannelsesudvalg 
faglig sekretær Robert Larsson 
 
Udvalgets medlemmer: 

Torkil Aabye  
Stig Engelhardt 
Lone Madsen 
Pia H. Olsen 
Robert Larsson (formand) 

Udvalget har bl.a. beskæftiget sig med IKUF, elever og lærlinge. Udvalget 
programlægger tillidsrepræsentanternes konferencer.  
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Vi har p.t. ikke nogen pladser i skolebestyrelserne eller de Lokale Uddannelses Udvalg (LUU), men 
Robert Larsson har en plads i TDC’s uddannelsesudvalg (HUD) og i TDC’s udvalg for selvvalgt ud-
dannelse (IKUF) hvor han gør sin indflydelse gældende.  
 

 

2.5.2.6. Ungdomsudvalget 
faglig sekretær Robert Larsson 

 
Udvalgets medlemmer: 

Rasmus Emerek Kristensen 

Sheetal Sharma 

Robert Larsson (Svenderepræsentant og afdelingsbestyrelsens repræsentant) 

 
Aktiviteter planlægges af ungdomsudvalget.  

Er der nogle unge, som er interesseret i at høre mere om arrangementer i Dansk Metal eller ønsker at 
deltage i ungdomsudvalg i Tele Øst, så kontakt Robert Larsson. 
 

 
2.5.2.7. Aktivitetsudvalg 
faglig sekretær Robert Larsson  

 

Udvalgets medlemmer: 

Per Nørskov 
Torkil Aabye  
Stig Engelhardt 
Lone Madsen 
Karsten Moritz 
Pia H. Olsen 
Brian Roos 
Lone Gudbergsen 
Robert Larsson (formand) 
 
Udvalgets formål er at hjælpe med etablering og afvikling af diverse arrangementer i Tele Øst, hvil-
ket er en stor opgave med mange forskellige aktiviteter og arrangementer. 
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2.5.3. Medlemsaktiviteter  
faglig sekretær Robert Larsson 
 

Juletræsarrangement 
Søndag den 19. november 2017 mødte vores medlemmer med familie op på Oslo færgen M/S Pearl 
Seaways til vores årlige juletræs arrangement. Af de ca. 657 deltagende personer var ca. 235 børn.  

Her blev julehygget med brunkager og juice til børnene, gløgg til de 
voksne, klippet klistret, flettet julehjerter med nisser og pyntet juletræ 
i den store natklub, derefter  den store julebuffet i restaurenten.  
Efter maden var der dans om juletræet i to etager og sang med 
julemand og julemor som trak alle med rundt om træet. 

Børnene morede sig med skattejagt ombord, hvor også julemanden med sine hjælpere deltog. Alle 
børn fik en godtepose. Julefesten om bord på Pearl sluttede med at børnene fik lov at vælge en jule-
gave på vej igennem terminalen. 
 
Vi ser frem til næste juletræsarrangement med DFDS – søndag den 18. nov. 2018. 
Hold øje med vores hjemmeside og nyhedsbrev pr. mail, hvor tilmeldingen er at finde. 

 

Bowlingdyst 

 

 

 

 

 
Bow-

lingskoene er kridtet og der lagt op til kamp 
mellem holdene. Der holdes skarpt øje med po-
inttavlerne og alle går efter strike.  

Bowlinghallen i Taastrup havde søndag den 22. april 2018 besøg af Tele Øst-medlemmer, der hyg-
gede sig og nød spillet og samværet med kollegaer. Turneringen varede 2 timer og sluttede med buf-
fet. Og mens maden blev indtaget, blev point lagt sammen, så vinderne kunne få deres velfortjente 
præmier.   
  Trøstepræmien gik til ”Bydrengene 1” 
  3. pladsen gik til ”Team VR”  
 2. pladsen gik til ”Musketerene 2” 
  1. pladsen gik til ”Musketerene 1” 
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1. maj 
Igen i år blev 1. maj holdt på afdelingens adresse Immerkær 42 i Hvidovre.  
Arrangement var et godt trækplaster for vores medlemmer og Hvidovres borgme-
ster Helle M. Adelborg og formand John Schwartzbach holdt taler. Der var levende 
musik som spillede op efter morgenmaden.  

 
Arrangementet gik udmærket med deltagelse af ca. 175 medlemmer og gæster af Aktivitetshuset. Det 
sluttede med en sommerfest med grill i haven og der var god musik efterfølgende. Vi ser frem til næ-
ste års arrangement.  

 

 

 

 

 

 

Der var god musik til    Børnene legede i hoppeborgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der skal lyde en stor tak til de frivillige hjælpere 
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Pensionistskovtur 
Torsdag den 7. juni var alle Tele Østs pensionister inviteret på 
skovtur.  

I år besøgte vi Domkirken i Lund samt Bosjö kloster i Sve-
rige. Vi var ca. 450 deltagere. 

Der var en lækker svensk anretning med drikkelse og kaffe til 
slut. Derefter var der lagt op til dans i laden, hvor tjenere ser-
verede drikkevarer ved bordet.  

Derefter gik turen hjem til Danmark igen, hvor deltagerne 
blev sat af ved deres destinationer. Det blev en rigtig god dag 
for alle og der skal lyde en stor tak til de frivillige busformænd. 

 

Sommerhuset i Hou 
Vores sommerhus på Langeland ligger nærmere bestemt i Hou på den nordlige del af øen. 

Huset, som er et hyggeligt helårshus, har masser af plads med overnatning for op til 6 personer. 

Sommerhuset udlejes til vore medlemmer, hvor de kan nyde omgivelserne med den skønne natur og 
den smukke udsigt ud over vandet, både ved solopgang og solnedgang. Det vækker begejstring for 
både børn, unge, midaldrende og de lidt ældre.  

Der er mulighed for at leje huset både på uge- og weekendbasis. Særligt om efteråret kan man nyde 
gåture langs vandet med en frisk vind eller en vinterdag, hvor man kan føle naturen og den friske, 
rene luft og siden komme hjem til en lun stue. Det er afstressende. 

Priserne uden for sæsonen, som løber frem til primo juni, er på 1600,- med varmeudgifterne inklude-
ret. Og i selve sæsonen er prisen så på 3200,-.  
Det er egentlig ret billigt for en god og hyggelig ferie midt ude i naturen. 

Om sommeren er efterspørgslen stor og derfor foretages der lodtrækning mellem de, der har sendt 
ønsker ind om bestemte uger, så hvis du kunne være interesseret i selve sommerperioden, så sender 
vi i begyndelsen af det ny år materiale ud om feriehuset og lodtrækningen. 

 

 

 

 

 

  
          Badebroen lige ud for huset                 Trampolinen ud for huset 
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 Stranden set fra sommerhuset  Sommerhuset set fra badebroen              

Vores hus i Hou bliver passet og vedligeholdt, men vi har stadig et ønske om ”internet i huset” og 
har undersøgt det ved både TDC og andre udbydere, men vi ligger i Udkantsdanmark og det eneste 
der er opdateret er mobilnettet, så det er ikke muligt at få internet i huset. Vi opfordrer medlemmerne 
til at bruge data via mobil, hvis det er absolut nødvendigt. Tv-antennen er lige blevet repareret med 
ny forstærker.  

 

 

 

 

 

 

 Sommerhusets terrasse har udsigt ud over stranden og havet   
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Dagsordenens punkt 3 
Forelæggelse af årsregnskab 

Årsrapporten for 2017 er et hæfte på mange sider. 
For at begrænse antallet af sider i dette skriftlige materiale, er Årsrapporten vist uden de regnskabs-

mæssige noter i lighed med tidligere år. 

Det gengives på de følgende 8 sider 
 

Medlemmer der ønsker hele rapporten bedes kontakte Tele Øst’s sekretariat 
 på telefon 33 63 29 01 eller på mail teleoest@danskmetal.dk. 

 

 

 

  

76



77



78



79



80



81



82



83



84



 

 

Dagsordenens punkt 4 

Bestyrelsens forslag til ændring af valgperioder i vedtægternes § 9 stk. 15 
(Ikrafttrædelse ønskes straks, så det får virkning for valg jf. dagsordenens pkt. 7) 
  
Ændring af vedtægternes § 9 stk. 15 nr. 2, samt tilføjelse af nyt nr. 3 og nyt nr. 4  

Paragraf Nuværende tekst Forslag til ny tekst 

§ 9  
Generalforsamling 

Stk. 15. nr. 2 

Hvert år vælges: 

Formand    
Næstformand 
Afdelingskasserer 
  
Et antal faglige sekretærer efter bestyrelsens 
indstilling  

Et antal faglige bestyrelsesmedlemmer efter 
bestyrelsens indstilling. 

To kritiske bilagskontrollanter 
To suppleanter for bilagskontrollanter  

Maks. 6 ungdomsrepræsentanter  

2 fanebærere 
2 fanebærere suppleanter  

En statsautoriseret revisor 

I lige år vælges følgende for 2 år: 

Formand  

 

Et antal faglige sekretærer efter bestyrelsens 
indstilling. 

Et antal faglige bestyrelsesmedlemmer efter 
bestyrelsens indstilling. 

En kritisk bilagskontrollant 
En suppleant for bilagskontrollant 

 
 
En fanebærer 
En fanebærer suppleant 

§ 9  
Generalforsamling 

Stk. 15. nr. 3 (ny) 

 I ulige år vælges følgende for 2 år: 

Næstformand. 

Afdelingskasserer. 

Et antal faglige sekretærer efter bestyrelsens 
indstilling.  

En kritisk bilagskontrollant  

En suppleant for bilagskontrollant 

En fanebærer 

En fanebærer suppleant 

§ 9  
Generalforsamling 

Stk. 15. nr. 4 (ny) 

 Hvert år: 

Maks. 6 ungdomsrepræsentanter 

En statsautoriseret revisor 
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Dagsordenens punkt 5 

Budgetoversigt 2019 
 

Budgetoversigten er udarbejdet på baggrund af afdelingskontingentet for 2019. 

  

Beskrivelse 
Regnskab 

2016
Regnskab 

2017
Budgetoversigt 

2019
   
Kontingenter i alt  3.883.808 3.298.773 3.183.489
Andre indtægter  1.214.046 1.626.568 1.100.000
Indtægter i alt 5.097.854 4.925.341 4.283.489
  
TR-tid  -660.973 -910.579 -500.000
Omkostninger valgte  -2.629.866 -2.547.538 -3.175.100
Medlems- og PR-aktiviteter -281.216 -121.488 -250.000
Info (Medlemsblad & hjemmeside) -110.901 -99.217 -125.000
Mødeudgifter m.v. -180.213 -273.521 -200.000
Kurser og konferencer  -219.327 -16.303 -250.000
Medlemsjubilæer og repræsentation m.v. -75.246 -100.897 -65.000
Lokaleomkostninger -121.280 -37.243 -150.000
Løn- og personaleudgifter -748.099 -715.752 -775.000
Administrationsomkostninger -265.765 -226.066 -275.000
Feriehus -21.105 -14.243 0
Udgifter i alt -5.313.991 -5.062.847 -5.765.100
  
Resultat før finansielle poster -216.137 -137.506 -1.481.611
  
Finansielle indtægter 1.595.289 786.874 800.000
Finansielle udgifter -85.198 -133.989 -133.000
Finansielle poster netto 1.510.091 652.885 667.000
  
Resultat før skat 1.293.954 515.379 -814.611
 
Årets skat, inkl. regulering tidligere år -260.000 -26.600 -50.000
  
Årets resultat 1.033.954 488.779 -864.611
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Dagsordenens punkt 6 

Afdelingskontingenter 2019 

Kontingentsatserne fra 2018 stiger jf. reguleringsordningen i vedtægternes § 17 stk. 4. 
Pr. 1. januar 2019 udgør reguleringen 1,1 % (afrundet til nærmeste 25 øre).  
(Forbundskontingentet for pensionister og elever/lærlinge følger forbundets beslutninger) 
 
 
Der tages forbehold for satserne, da vi endnu ikke har modtaget den endelige oversigt fra forbundet. 
 

Kontingentsatse pr. måned Forbund Afdeling I alt 

Ordinære medlemmer 337,00 205,25 542,25 

Deltid 30 timer 217,00 136,75 353,75 

Deltid under 15 timer 217,00 44,50 261,50 

Efterlønsmodtagere 259,00 12,25  271,25 

Pensionist* 12,50  12,25 24,75 

Mere end 22 ugers ledighed 
/sygdom (fuldtidsforsikret) 277,00 165,25 442,25 

Mere end 22 ugers ledighed 
/sygdom (deltidsforsikret) 157,00 96,75 253,75 

Elever/lærlinge 82,50 45,00 127,50 

 
NB: Som medlem af Dansk Metal omfattes man automatisk af en fritidsulykkesforsikring og 
en gruppelivsforsikring der yderligere koster hhv. 31,50 kr. og 22,50 kr. pr. mdr. ud over oven-
nævnte beløb.  
Man skal aktivt framelde forsikringerne, hvis man ikke ønsker dem. Hvis man fravælger gruppelivs-
forsikringen, kan man ikke senere genvælge gruppelivsforsikringen. Kontingenterne til fritidsulyk-
kesforsikringen og gruppelivsforsikringen er ikke fradragsberettiget på selvangivelsen. 
 
 
A-kassen opkræver særskilte kontingenter udover ovennævnte beløb. 

 
*) Medlemmer der er overgået til pension pr. 1. januar 2010 eller senere betaler kr. 12,50 pr. måned i 
forbundskontingent. Kontingentet opkræves forud som et halvårskontingent.  
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Dagsordenens punkt 7 

Valg til bestyrelsen  

 
 
Bestyrelsen indstiller følgende personer til valg jf. vedtægternes § 9 stk. 15: 

 
Formand  John Schwartzbach  modtager genvalg  (vælges for 2 år) 

Næstformand Carsten D. Nielsen  modtager genvalg  (vælges for 1 år) 

Kasserer  Hanne Trebbien  modtager genvalg  (vælges for 1 år) 

 

Bestyrelsen indstiller til valg af 3 personer som faglige sekretærer  
jf. vedtægternes § 9 stk. 15: 

Faglig sekretær Robert Larsson  modtager genvalg  (vælges for 2 år) 

  Casper Moser  modtager valg  (vælges for 2 år) 

Faglig sekretær Birgitte Kristiansen  modtager genvalg  (vælges for 1 år) 

 

Bestyrelsen indstiller til valg af 6 personer som faglige bestyrelsesmedlemmer 
jf. vedtægternes § 9 stk. 15:   

Fagligt bestyrelsesmedlem  Pia H. Olsen modtager genvalg  (vælges for 2 år) 

Fagligt bestyrelsesmedlem  Brian Roos  modtager genvalg  (vælges for 2 år) 

Fagligt bestyrelsesmedlem  Lone Gudbergsen modtager genvalg  (vælges for 2 år) 
 
Fagligt bestyrelsesmedlem  Svend Erik Nielsen modtager genvalg  (vælges for 1 år) 

Fagligt bestyrelsesmedlem  Casper Moser1) modtager genvalg (vælges for 1 år) 

John Monrad Gerbild modtager valg  (vælges for 1 år) 
 
Anders Reiners modtager valg  (vælges for 1 år) 

1) Såfremt Casper Moser vælges som faglig sekretær, opstiller han ikke som fagligt bestyrelsesmed-
lem 
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Øvrige valg jf. vedtægterne 

 
Bestyrelsen indstiller følgende personer til valg jf. vedtægternes § 9 stk. 15: 
 

Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år:  Torkil Aabye  modtager genvalg 

Valg af 1 bilagskontrollant for 1 år:  Anne Wildbork-Hansen modtager genvalg 
 

   

Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 2 år:  Lone Vestergaard Madsen modtager genvalg 

Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år: John Monrad Gerbild1)  modtager genvalg 

1) Såfremt John Monrad Gerbild bliver valgt som fagligt bestyrelsesmedlem indstilles 
     Torkild Lund  modtager valg 

 

Valg af max 6 Ungdomsrepræsentanter for 1 år:   Rasmus Emerek Kristensen modtager genvalg  
        Sheetal Sharma  modtager genvalg 
      (kandidater efterlyses) 
 

 

Valg af 1 fanebærer for 2 år:  Lone Vestergaard Madsen modtager genvalg 

Valg af 1 fanebærer for 1 år:  Anders Reiners  modtager genvalg  

 

Valg af 1 fanebærersuppleanter for 2 år:  Christian Emil Ziegler  modtager genvalg 

Valg af 1 fanebærersuppleanter for 1 år:  Ulla M. Johnsson  modtager genvalg 

 

 

Valg af statsautoriseret revisor   Ri   foreslås genvalgt 
Skagensgade 1 
2630 Tåstrup  
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Dagsordenens punkt 8 

Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 
Tele Øst’s bestyrelse efter generalforsamlingen 2017 

Formand 
John Schwartzbach 

 

Næstformand 
Carsten D. Nielsen 

Kasserer 
Hanne Trebbien 

 

 

Faglig sekretær 
Bjarne L. Olsen 

Faglig sekretær 
Birgitte Kristiansen 

Faglig sekretær  
Robert Larsson 

Fagligt 
bestyrelsesmedlem 
Svend Erik Nielsen 

Fagligt 
bestyrelsesmedlem 

Pia H. Olsen  

Fagligt 
bestyrelsesmedlem 
Tomas Wellejus 

Fagligt 
bestyrelsesmedlem 

Brian Roos 

Fagligt 
bestyrelsesmedlem 

Casper Moser 

 

Fagligt  
bestyrelsesmedlem 
Lone Gudbergsen 
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Generalforsamling 
i 

Teleforeningen 
for medlemmer af  

Dansk Metal Tele afdeling Øst. 
 

Generalforsamling afholdes 
onsdag den 24. oktober 2018 kl. 17.30 

i 

Cirkusbygningen, Jernbanegade 8, 1608 København V 

Dagsorden: 

1.   Valg af dirigenter 
2.   Behandling af indkomne forslag 
3.   Protokol 
4.   Beretning 
5.   Godkendelse af årsregnskabet 
6.   Fastsættelse af kontingent  
7.   Vedtægtsændringer 
8.   Valg af bestyrelse 
9.   Godkendelse af statsautoriseret revisor 
10.  Eventuelt 

 
Generalforsamlingsmaterialet findes også på teleforeningen.dk.  
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Der er altid mulighed for personlig henvendelse.      
Ønsker du at tale med en bestemt person, bedes du ringe først og få aftalt en tid. 

Åbningstid: mandag - torsdag kl. 9.00 – 15.00  
samt fredag kl. 9.00 - 12.00 

Telefon:   33 63 29 01  
 

Adresse:  Dansk Metal Tele Øst 
    Immerkær 42, 1.sal 
    2650 Hvidovre 

E-Mail:  teleoest@danskmetal.dk  
 
Hjemmeside: teleoest.dk 
 
Nuværende vedtægterne for Tele Øst findes på afdelingens hjemmeside.  
 
 

  
 

  
  

  
Bestyrelsens sekretær i gang med beretningen 

(Fotograf: Bent Parbo) 
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