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Lokalaftale nr. 4.J  
 

Redigeret 2013 
 

Tilkald 
 

 
Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst 
mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til Funktionæroverenskomst mellem Dansk 
Industri og Centralorganisationen af industriansatte i Danmark indgået nærværende lokalaftale.  
 
Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen gælder 
dog ikke i TeleDanica A/S, Scansatel A/S og Tele Danmark Consult A/S. 
 
Lokalaftalen supplerer Særaftale IV. Lokalaftalen erstatter Funktionæroverenskomstens § 11, stk. 2 og 6. 
 
Aftaleparterne anerkender og respekterer nedenstående bestemmelser med en højere retskildeværdi i 
forhold til de bestemmelser i Funktionæroverenskomsten, som de vedrører, jf. tilpasningsprotokollat af 
30. januar 2001, pkt. 4.3 og 4.4 i sin helhed. 
 
 
1. Tilkald 
Tilkaldes en medarbejder, der ikke har hjemmevagt, til arbejde uden for dennes normale arbejdstid, ydes 
der et tilkaldevederlag på pr. 1. marts 2013 kr. 206,30. Tilkaldevederlaget udgør dog pr. 1. marts 2013 kr. 
322,33 på arbejdsfri dage, jf. særaftale IV, pkt. 5, hvis medarbejderen skal forlade bopælen.  
 
Den præsterede tid betragtes som overarbejde. Betalingen udgør dog altid pr. time den enkelte 
medarbejders timeløn + 100%, idet der ikke udbetales de i lokalaftale 4.H, pkt. 2 nævnte 27,22 kr.  
 
2. Yderligere tilkald 
Ved yderligere tilkald inden for samme arbejdsdøgn betales der alene for den præsterede tid. Et 
arbejdsdøgn starter ved den fastlagte daglige arbejdstids begyndelse eller på arbejdsfri dage, fra 
tidspunktet for første tilkaldelse. 
 
3. Hjembragt terminal mv. 
Når en medarbejder, der ikke har hjemmevagt, jf. lokalaftale 4.I, arbejder med hjembragt terminal eller 
yder telefonisk bistand, betragtes dette som tilkald. Tilkaldevederlaget udgør pr. 1. marts 2011 kr. 154,73. 
 
4. Transporttid 
Transporttid mellem hjem og arbejdssted betragtes i forbindelse med tilkald som overarbejde. Selskabet 
sørger for transport. 
 
5. Opsigelse 
Denne aftale kan kun bortfalde, hvis der er opnået enighed herom. 
 
Såfremt en af parterne ønsker ændringer i eller bortfald af lokalaftalen, er parterne forpligtet til at optage 
forhandlinger, og for så vidt enighed ikke kan opnås at lade sagen behandle ved et mæglingsmøde, evt. 
organisationsmøde, jf. Funktionæroverenskomstens § 23, stk. 3. Spørgsmålet om opsigelse af lokalaftalen 
kan ikke gøres til genstand for faglig voldgift. Såfremt der ikke opnås enighed om ændring i eller bortfald 
af lokalaftalen, fortsætter den uændret i enhver henseende.  
 
Lokalaftalen kan dog opsiges som en særaftale. 
 
København, den 2. marts 2001 
 
 
For Tele Danmark A/S    For Telekommunikationsforbundet 
 




