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Aftale om særlige ansættelsesvilkår mv. i Operations, Drift og 

Kapacitet for Field Force-området 

Dansk Metals Virksomhedsklub i Drift og Virksomhedsklub i Kapacitet har indgået en aftale 

med TDC for Field Force-området. Aftalen er betinget af endelig godkendelse ved afstemning 

blandt de berørte medlemmer. Aftalen vil fra den 3. marts til den 12. marts 2015 være til 

afstemning blandt berørte medlemmer.  

Du vil i en særskilt meddelelse modtage indkaldelse til et informationsmøde samt information 

om hvordan berørte medlemmer af Dansk Metal kan afgive sin stemme om aftalen. 

I dette brev gennemgår vi: 

a) Baggrunden for at aftalen er indgået 

b) Indholdet i aftalerne  

Om baggrunden for at aftalen er indgået 

Field Force-området er ét af de fem spor i FOM, som koncernledelsen ultimo 2013 besluttede 

at analysere. FOM, står for Future Operating Model, (eller på dansk Fremtidens 

forretningsmodel). 

Formålet med FOM er, at vurdere om arbejdsopgaverne bedst løses af TDC selv, eller – set 

med ledelsens øje – kan gøres bedre, navnlig billigere, med en eller flere eksterne partnere.  

Field Force-sporet omfatter ca. 1.400 medarbejdere, heraf ca. 1.200 medarbejdere inden for 

Metals forhandlingsområde, beskæftiget med on-site arbejde på kabel infrastrukturen og i 

kundens hjem, inklusive planlægnings og support funktioner. Årsagen til, at du får dette brev, 

skyldes, at du er én af de medarbejdere der indgår i Field-Force-området. 

I efteråret 2014 indledte TDC forhandlinger med et udenlandsk firma om outsourcing af 

arbejdsopgaverne. Forhandlingerne med den eksterne partner er så fremskreden, at 

selskabsbestyrelsen står overfor at beslutte, hvorvidt koncernledelsen kan indlede afsluttende 

forhandlinger med den udenlandske eksterne partner. 

Dansk Metals Virksomhedsklub i Drift og Dansk Metals Virksomhedsklub i Kapacitet valgte 

imidlertid at indlede forhandlinger med TDC om en løsning, som indebærer at området ikke 

outsources. Det stod hurtigt klart, at en sådan løsning ville indebære, at der bliver ændret i 

løn- og arbejdsforholdene, så de matcher de løn- og arbejdsforhold, som gælder i resten af 

branchen i Danmark. 

Hvis området outsources vil lovgivningen for de medarbejdere der virksomhedsoverdrages kun 

beskytte løn- og arbejdsvilkårene frem til 1. marts 2017. Ligeledes vil de såkaldte 



”kassetjenestemænd” blive tvangsudlånt. Virksomhedsklubberne forudser desuden, at hvis 

området outsources, vil det udenlandske firma formentlig få udført en del af arbejdsopgaverne 

med udenlandsk arbejdskraft, som ikke nødvendigvis arbejder på danske løn- og arbejdsvilkår.  

Virksomhedsklubbernes motiv for at indgå en aftale med TDC er at bevare flest mulige 

arbejdspladser i Danmark på ordentlige løn- og arbejdsvilkår. 

Indholdet i aftalerne  

Resultatet af forhandlingerne indebærer, at TDC vil standse forhandlingerne med ekstern 

partner om outsourcing.  

TDC vil endvidere give garanti om, at der frem til udgangen af marts 2019 ikke sker 

outsourcing, offshoring eller frasalg. Hvis der alligevel i perioden frem til udgangen af marts 

2019 i begrænset omfang opstår behov for outsourcing, offshoring eller frasalg, er det aftalt, 

at TDC til den enkelte berørte medarbejder betaler en kompensation på kr. 50.000. Dette 

minimerer TDC´s incitament til at foretage outsourcing, offshoring eller frasalg i perioden. 

TDC har også givet tilsagn om at insource FIDEL-arbejdet. Det vil ske i takt med, at de 

nuværende aftaler kan opsiges. Medarbejderne vil blive ansat på en ny timelønsaftale.  

 

Den nye timelønsaftalen kan i øvrigt anvendes til nyansat personale. Der er tale en 

sammenskrivning af de timelønsaftaler som i dag gælder for Drift og Kapacitet. Men der sker 

blandt andet også den ændring, at medarbejdere der ansættes på timeløn kan afskediges efter 

de regler som gælder i Industriens Overenskomst, ligesom overarbejdsreglerne svarer til de 

regler som findes i Industriens Funktionæroverenskomst. 

 

Den nuværende ordning med plus/minus-tid som kendes fra TDC Drift, vil blive ændret, 

således at den enkelte medarbejder ved aftale med lederen kan afslutte arbejdet tre timer før 

det tidspunkt, hvor arbejdet den enkelte dag ellers skulle være afsluttet. I dag kan arbejdet 

afsluttes én time før. Ordningen indføres fremover tillige i TDC Kapacitet for kørende teknikere. 

Det er aftalt med TDC at såvel den nye timelønsaftale, som plus/minus-aftalerne i Drift og 

Kapacitet tidligst kan falde bort, når garantierne udløber ved udgangen af marts 2019. 

For nuværende medarbejdere vil den største betydning være, at den nuværende betalte 

frokostpause bortfalder således, at arbejdstiden i realiteten udvides med ½ time pr. dag. Der 

vil i givet fald være tale om en varig ændring, og retten til betalt frokostpause genopstår ikke, 

når den fire-årige periode ophører. Den enkelte medarbejder modtager som kompensation et 

engangsbeløb på kr. 50.000,- 

Du kan læse aftalerne på www.metaltele.dk/ff  

Konklusion 

Der er i medlemskredsen givetvis både tilhængere og modstandere af det resultat som nu 

foreligger fra virksomhedsklubberne, men du får mulighed for at stemme om det endeligt skal 

vedtages. Det er din fremtidige hverdag, det hele handler om.  

Vi ønsker at stemmedeltagelsen bliver så høj som  overhovedet muligt. 

Med venlig hilsen 

Virksomhedsklubben i Drift og Virksomhedsklubben i Kapacitet.  

http://www.metaltele.dk/ff

