
OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 

PROTOKOLLAT 

mellem 

DI og CO-industri 

vedrørende særaftale af 30. januar 2001 (det tilpassede overenskomstgrundlag 
omhandlende TDC A/S) 

Nedenstående parter har indgået aftale om fornyelsen af det tilpassede overenskomstgrundlag 
for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes 
af forligsmanden. Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskomstparterne 
sammen for at drøfte situationen med henblik på eventuel beslutning om at sende 
overenskomstforliget til afstemning i henhold til de respektive overenskomstparters vedtægter 
eller love. Træffes en sådan beslutning ikke, bortfalder nærværende fornyelsesaftale. I tilfælde 
af enighed om afstemning udsættes en varslet arbejdsstandsning under afstemningsproceduren, 
og den kan tidligst træde i kraft på femtedagen efter fristen for afgivelse af svar. 

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. 

Der enighed om, at følgende mellem de af CO-industri og DI indgåede protokollater af 12. 
februar 2017 har direkte virkning på det tilpassede overenskomstgrundlag, idet de med * 
markerede protokollater kun gælder for visse timelønsansatte (omfattet af timelønsaftalerne) 
og visse månedslønnede (omfattet af lokalaftalerne 38 og 39 med tillæg): 

* 1. Protokollat om Fortsat betaling efter det fyldte 67. år. (Industriens 
Funktionæroverenskomst § 8 stk. 1.) 

3. Protokollat om Præcisering af bestemmelse om andre supplerende lønsystemer. 
8. Protokollat om Sygdom og afspadsering. 
9. Protokollat om Systematisk overarbejde. 
9a. Protokollat om Forståelsen af protokollat nr. 9 om Systematisk Overarbejde. 
12. Protokollat om Regulering af vederlag til tillidsrepræsentanter. 
18. Protokollat om Redaktionel tilretning af protokollat om lønforhold for udstationerede 

medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst eller Industriens 
Fu n ktionæroverenskomst. 

19. Protokollat om Seniorordning. 
* 20. Protokollat om Fuld løn under forældreorlov. 

22. Protokollat om Børns Hospitalsindlæggelse. 
23. Protokollat om Børneomsorgsdage. 
24. Protokollat om Ændring af § 40 stk. 9 og stk. 10 i Industriens Overenskomst og § 12 

stk. 7 i Industriens Funktionæroverenskomst og Bilag 22 i Industriens Overenskomst 
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og Bilag 28 i Industriens Funktionæroverenskomst. 
(Brug af feriekonto og udbetaling af småbeløb). 

25. Protokollat om Pension til lærlinge og elever. Dog kun for så vidt angår IGU elever. 
• 26. Protokollat om Omkostninger i firmapensionsordninger. 

27. Protokollat om Kriterier mv. for tildeling af støtte til aftalt uddannelse. 
Bilag - Positivliste aftalt uddannelse. 

28. Protokollat om Støtte fra kompetenceudviklingsfonden til aftalt uddannelse. 
29. Protokollat om Opsøgende uddannelseskonsulenttjeneste. 
30. Protokollat om Optrapning af Fritvalgslønkontobidrag. 

• 31. Protokollat om Fratrædelsesgodtgørelse. 
32. Protokollat om Fælles forståelse af Bilag 19 til Industriens Overenskomst og Bilag 26 

til Industriens Funktionæroverenskomst (om forskelsbehandling på grund af alder og 
handicap). 

33. Protokollat om Forum for afgørelse af sager efter Hovedaftalens § 4, stk. 
3/Funktionærlovens § 2b i kombination med sager om urimelig afskedigelse efter 
Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst (sager rejst i 
henhold til overenskomsternes implementering af EU-direktiver). 

34. Protokollat om Lønforhold og betalingssatser. 
35. Protokollat om Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond. 

• 36. Protokollat om Betalingssatser. 
37. Protokollat om Betalingssatser for lærlinge og elever. Dog kun for så vidt angår IGU 

elever. 

Dansk Metal har gjort gældende, at Lokalaftale 9.A., punkt 1, burde bortfalde allerede 
redaktionelt og tager forbehold for at lade sagen behandle som en retstvist. TDC henviste til, at 
der foreligger domspraksis for, at reglen om pligtig afgangsalder kan opretholdes i TDC og at 
spørgsmålet derfor er en interessetvist, som må henvises til parternes direkte forhandlinger. 

Dansk Metal ønskede endvidere udmøntning af provenu fra industriforliget, som ikke automatisk 
tilflyder det tilpassede område. TDC afviste dette. 

Herefter udestår ingen krav parterne imellem. 

København, den 6. marts 2017 
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