














B i 

Protokol 

mellem 

TDC A/S 

og 

Dansk Metal, Virksomhedsklubben i Channels 

om opsigelse af lokal-lokalaftale af 28. maj 1999 om daglige pauser i kundeservice, tidligere Privat. 

Forhandlingerne fandt sted på baggrund af, at TDC A/S den 24. september 2014 har opsagt lokalaftalen. 
Opsigelsen var sket i henhold til Funktionæroverenskomstens § 23, idet der i lokalaftalen er aftalt for
længet opsigelsesvarsel til I alt 3 måneder. 

I forhandlingen deltog: 
Fra TDC A/S: Peer Schaumburg-Muller. 
Fra Dansk Metal, Virksomhedsklubben: Carsten D. Nielsen, Pia Holmgaard Olsen og Jeana Jørgensen. 

Virksomhedsklubben gjorde gældende, at lokalaftalen også omfatter øvrige medarbejdere i Sales som 
følge af kutyme og/eller mundtlige aftaler. 

Parterne forhandlede sagen i henhold til Funktionæroverenskomstens § 23, stk. 3, med henblik på indgå
else af en ny lokalaftale, men kunne ikke opnå enighed. 

Parterne var dog enige om, at TDC's opsigelse omfatter både den lokale lokalaftale af 28. maj 1999, ku
tymer og evt. mundtlige aftaler om pauser i Sales. 

Opsigelsen videreføres derfor i henhold til funktionæroverenskomstens § 23, stk. 3. 
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Kære Pia og Steen 

Jeg skal hermed opsige vedhæftede lokale-lokalaftale af 28. maj 1999 i henhold til aftalens 
opsigelsesbestemmelse, dvs. med 3 måneders varsel. Lokalaftalen er i sin tid indgået mellem TDC 
(dengang Tele Danmark), Kundecentret og det daværende Fællesudvalg for Kundecentret i daværende 
Privat. 

Den lokale lokalaftale bortfalder dermed senest fra udgangen af december 2014. 

Uanset at der ikke i aftalen henvises til Industriens Funktionæroverenskomsts § 23, er TDC, efter 
tilpasningen til Industriens Funktionæroverenskomst, indstillet på at følge den i 
Funktionæroverenskomstens § 23, stk. 3, indeholdte proces. 

TDC foreslår derfor at der afholdes forhandling om opsigelsen 

Forhandlingen holdes hos TDC, Teglholmsgade 1, G3. 

Jeg skal bedejer bekræfte mødet samt meddele mig hvem der deltager i forhandlingen fra jeres side. 

For den gode ordens skyld har jeg sendt denne opsigelse også til Dansk Metal. 

fredag den 3. oktober 2014 kl. 14.30 

vh. 

Peer 

Venlig hilsen 

i 



Peer Schaumburg-Muller 
Vicedirektør 
HR & Stakeholder Relations 
Vilkår & HR-jura 

T: +45 66 63 76 45 
M: +45 40 41 37 45 
E: psm@tdc.dk 
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TDC Group 
Teglholmsgade 1 
0900 København C 
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