
 

 
LØNFORHANDLINGER 2007 

 
Protokol  

 
mellem  

 
TDC A/S  

 
og  

 
Dansk Metal teleafdelingerne  

 
 
 
 
over forhandling om løn - og satsregulering pr. 1. marts 2007.  
 
 

---------- 
 
1. Lønregulering 
Pr. 1. marts 2007 foretages en generel regulering af den faste løn på 5,15 kr. pr. time (sva-
rende til 825,72 kr. pr. måned) for fuldtidsansatte. Lønregulering af den faste løn kan dog i 
intet tilfælde udgøre mindre end 3,3 %.   
 
Herudover kan lokalaftalerne om hhv. resultatløn, bonus og provision, jf. lokalaftalerne nr. 3.C, 
3.H og 3.I, anvendes som supplement til den generelle lønregulering. 
 
TDC har i den forbindelse oplyst, at individuel lønregulering i 2007 kun vil finde sted i særlige 
tilfælde.  
 
Individuel lønvurdering sker derfor i givet fald alene i henhold til Funktionæroverenskomstens 
§ 3, stk. 3. Parterne er enige om ikke at aftale principper og kriterier for individuel lønregule-
ring, jf. lokalaftale nr. 3.A, pkt. 6.2., i forbindelse med lønaftalen i 2007. 
 
2. Mindsteløn 
Mindstelønnen, jf. lokalaftale nr. 3. A, pkt. 1.1 udgør 188.841,- kr. pr. år. Mindstelønssatsen 
for bude og vikarer udgør dog 176.294,- kr. pr. år i hovedstaden og 169.078,- kr. pr. år i pro-
vinsen. 
 
3. Ulempetillæg  
Alle ulempetillæg, herunder forskudttidstillæg, holddriftstillæg, kr.-tillæg for arbejde på søn- 
og helligdage m.fl., forhøjes pr. 1. marts 2007 med 3 %. 
 
4. Ingen højeste arbejdstid 
Beløbsgrænsen i lokalaftale nr. 4.K, om ingen højeste arbejdstid hæves til henholdsvis til 
309.000,- kr. og 5.700,- kr. pr. 1. marts 2007. 
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5. Elever 
Mindstelønssatser og satser for forskudttid for elever omfattet af lokalaftale nr. 19 ændres 
med virkning fra 1. marts 2007 i overensstemmelse med bilag 1.  
 
6. Industriens Funktionæroverenskomst 
På given foranledning bekræftede TDC, at afsnittet om vederlag til valgte tillidsrepræsentanter 
i protokollat nr. 27 af 25. februar 2007 gælder. Dette ændrer i øvrigt ikke særaftale VII. 
 
7. Holddrift 
Parterne er enige om snarest muligt at optage forhandlinger om holddriftsaftalen, lokalaftale 
nr. 4.C, på baggrund af parternes overenskomstkrav. 
  
8. Andet 
Der forhandledes ikke andre temaer mellem parterne. 
 
Der udestår for 2007 herefter ikke krav mellem parterne i forbindelse med OK2007. 

 

København, den 10. april 2007 

 

For TDC A/S    For Dansk Metal teleafdelingerne 

sign.    sign. 

Peer Schaumburg-Müller   Leif Hartmann 
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Bilag 1 

Regulering af mindstelønnen for elever, lokalaftale nr. 19 
For nedenstående elever reguleres lønnen med virkning fra 1. marts 2007 således: 

Kontorelever og salgsassistentelever: 

Fra Til Hidtidig løn 

Kr. pr. måned 

Løn pr. 1. 
marts 2007 
Kr. pr. måned 

0 1. år 8.511,82 9.100 
1. 2. år 9.606,23 10.100 
2.  3. år 10.943,80 11.400 
3. og flg. år  11.551,75 12.000 

Øvrige elever: 

Fra Til Hidtidig løn 

Kr. pr. måned 

Løn pr. 1. 
marts 2007 
Kr. pr. måned 

0 1. år 8.268,63 8.800 
1. 2. år 9.241,41 9.800 
2.  3. år 10.335,80 10.700 
3. og flg. år  13.497,30 14.000 

Forskudttidsbetalingen til elever udgør med virkning fra 1. marts 2007 følgende:  

 Mandag til fredag kl. 18.00 til kl. 24.00: 19,23 kr. pr. time  
 Tirsdag til fredag kl. 0.00 til kl. 7.00, lørdag fra kl. 0.00 til mandag kl. 7.00 og skæve 

helligdage fra kl. 7.00 til kl. 07.00 næste dag: 27,15 kr. pr. time  

Elever, der er omfattet af elevaftalens pkt. 12 "Særregler for allerede ansatte medarbejdere 
under uddannelse i henhold til VEU-reglerne", omfattes dog af den generelle regulering aftalt i 
protokollens pkt. 1.  
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