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Bestyrelsen 

Afdelingen 
Bestyrelsen består af seks medlemmer og to suppleanter. Vores tidligere kasserer Lars Sønderborg 

valgte at stoppe ved generalforsamlingen i 2019, hvor Claus Stavad blev valgt som ny kasserer. Vi 

har godt kunnet mærke, at arbejdsopgaverne i afdelingen har været faldene, i forbindelse med at 

TDC stoppede med de rullende budgetfyringsrunder midt i 2018. Det har givet plads til at komme i 

bund med andre opgaver.  

Vores TR Forum, der er vores besluttende organ mellem generalforsamlingerne, har afholdt møde 

tre gang i løbet af 2019. Her besættes de interne udvalg og der orienteres fra de forskellige 

enheder og fra de tillidsrepræsentanter, der er i andre selskaber end TDC. For at styrke 

tillidsrepræsentanterne, kører vi forskellige temaer på møderne. 

Et af vores fokusområder er hvervning af nye medlemmer. Der er et stort potentiale i både 

Erhverv og YouSee. I starten af året var der et kæmpe ’turn’ i YouSee og et sygefravær, der 

nærmede sig 10 % i snit. Det gav store udfordringer. Når vi organiserede de unge medarbejdere, 

var de væk fra jobbet igen efter meget kort tid, og vi kunne begynde forfra. Jeg mener ikke, at vi 

har andet valg end at fortælle de unge mennesker om, hvad en fagforening laver, og at den består 

af dem selv og alles sammenhold. 

I 2019 har mange tillidsrepræsentanter ydet en stor hvervningsindsats, som har igen reduceret 

medlemsnedgangen.  

Vi har indmeldt 118 nye ordinære medlemmer. Udmeldt og overflyttet 155, hvoraf de 24 er 

overgået til efterløn eller folkepension, så det giver en nedgang på 37 ordinære medlemmer.  Vi er 

i dag 1281 ordinære, fem på deltid, 46 på efterløn og 487 folkepensionister. I alt 1819 

medlemmer. 

I afdelinger har vi i gennemsnit haft 30 til 35 langtidssygesager kørende. Det er især Ole og Jutze, 

der hjælper her. Vi er med i TDC, når medlemmer bliver syge og hjælper, når medlemmerne bliver 

indkaldt til samtaler ude i kommunerne. Det er meget ressourcekrævende, da disse sygesager kan 

trække ud i flere år, inden vores medlemmer kan få en afklaring på fremtiden. 

Vi har afholdt de traditionelle fem medlemsmøder i efteråret, hvor næsten 300 medlemmer 

deltog. Derudover har vi besøgt mange af vores faglige klubber, når vi er blevet inviteret. Der har 

været afholdt en ’Afdelingens Dag’ i Slet, hvor vi har haft kontakt til mange medlemmer. Der blev 

uddelt over 800 hotdogs. 



Der er udsendt 11 nyhedsbreve fra afdelingen, hvori vi fortalt om afdelingens dagligdag og oplyst 

om aktuelle emner. Nyheder fra samarbejdssystemet skal komme fra Landsklubben, det er aftale 

mellem Tele Afdelingerne og Landsklubben. 

I afdelingen har vi to ansatte til at holde styr på det administrative. Jeanette holder styr på 

tilmeldinger til vores arrangementer, feriehuse og vores tillidsvalgte. Vi bestyrer feriehuse både 

for Tele Afdelingerne og for DSB feriehusfond. Lili er vores telefonsluse, holder styr på alle vores 

kontingenter, ind -og udmeldelser, medlemslister, jubilæumslister og fylder på hjemmesiden. Plus 

de begge har mange andre mindre opgaver.  

Vores to socialrådgivere har behandlet 22 sager for vores medlemmer i 2019. Fem sager er blevet 

afsluttet helt, mens de andre 17 er verserende, som det hedder. I flere af de verserende sager er 

deres mén grad for eksempel afgjort. Men man afventer afgørelsen på deres erhvervsevnetab.   

I alt har vores medlemmer fået kr. 743.030,- hjem i erstatning i 2019. 

Jeg vil gerne fremhæve to faglige sager, vi har kørt i afdelingen. Hver dag får vi henvendelser fra 

medlemmer, der skal have hjælp i store som små faglige sager. Sager som de gule fagforretninger 

afviste at yde hjælp til. 

Virupan var godt træt af sin gamle arbejdsgiver firmaet Prime Force Denmark. Efter at have 

arbejdet for firmaet et par år var Virupan stoppet og ventede nu på, at de 26.175 kr. i optjente 

feriepenge skulle gå ind på hans feriekonto. Det skete bare ikke, og efter flere henvendelser til 

Prime Force, uden et resultat, henvendte Virupan sig til sin fagforretning Business Danmark. Her 

fik han et par gode råd om, hvordan han kunne skrive til Prime Force. Men derudover ville de ikke 

foretage sig mere. 

De gode råd hjalp ikke en s…! Virupan fik i mellemtiden job hos YouSee Call-Center i Kolding, og 

meldte sig ind i Metal Tele Vest. Vi fik besked om hans feriepengehistorie, men som udgangspunkt 

tager vi ikke sager, der er foregået før en indmeldelse i vores afdeling. Nu synes jeg, denne historie 

kunne vise, hvad forskellen på en fagforretning og en rigtig fagforening er. Derfor tog vi sagen op. 

Vi skrev til Prime Force med kravet om indbetaling af feriepengene. Dette gjorde vi med samtykke 

fra Forbundet og med tilsagn fra Virupan om, at vi måtte fortælle om hans sag.  

Vi sendte både en e-mail og et anbefalet brev til direktøren i Prime Force, men uden resultat. 

Herefter henvendte vi os til Forbundet, der gav os lov til at bruge Forbundets advokat Lind. 

Advokaten sendte igen et anbefalet brev til Prime Force, og efter bare to dage, var de 26.175, kr. 

indbetalt til Virupan. Brevet fra Advokaten var også med tilsagn om en konkursbegæring ved 

fortsat manglende indbetaling.

Selv i TDC bliver der begået fejl i forhold til lønsedlen. Et medlem på barsel mente, at hun ikke fik 

sin fulde løn under barsel, og efter afdelingens henvendelse til HR i TDC fik hun efterbetalt næsten 

42.000 kr. i manglende barselspenge. Løncentret havde fejlfortolket medlemmets 

ansættelseskontrakt, hvor kørsel indgik i hendes faste daglige arbejdstid. Det ville løncentret ikke 

tælle med i barselspengene, men den gik ikke! 



TDC 

2019 blev året, hvor TDC Group gik fra ét til to selskaber med en overbygning. Medarbejdere blev 

flyttet rundt og den nye strategi i TDC blev rullet ud med fuldstyrke. Overskriften er: Fiber først. 

Dette budskab blev rullet ud i alle selskaberne med flere gode tiltag, men også i retninger jeg ikke 

synes har været hensigtsmæssigt. Vi har tabt kunder og forretningsområder, som ikke har været 

nødvendige. Over 50 % af TDCs indtjening kommer stadig fra vores ”gamle” kobber- og coax-net.  

Vi fik overbevist ejerne om at gøre brug af de combi-kabler, der er trukket i årene før. Der er 

registeret over 80.000 boliger, hvortil der er trukket combi-kabler. Målet er også at få spredt 

fiberudrulningen til hele landet, så vores medlemmer kan få en fiber-uddannelse og, komme til at 

arbejde, med det, der bliver fremtidens arbejde i TDC. Derfor har det været vigtig at få driften på 

fiberen hjem i TDC, hvilket er sket her først i 2020. En af vores største opgaver, er at finde 

fremtidens arbejdsopgaver. Mange af vores gamle net og teknologier vil blive udfaset - måske ikke 

lige i morgen - men over en kortere tidshorisont, end vi regnede med.  I strategien skal vi have 

flere udbydere ind på vores net, det gælder alle vores net, lige fra mobilnettet til kobbernettet. 

Der vil være arbejdspladser i at skifte over til den nye teologi, vedligeholdelse og eventuel drift af 

andres net. 

I Nuuday vil der stadig være fokus på udviklingen af kundedelene, blandt andet med udviklingen af 

TV-pakkerne, der vil gå mere og mere over i streaming fra faste TV-pakker. Det har sidst på året 

givet en del opmærksomhed, at Nuuday ikke ville gå med til at indgå en ny TV-aftale med 

Discovery. Prisen fra Discovery var alt for høj, samtidig med et faldende seertal. Nuuday kunne 

ikke sige ’ja’ til denne aftale, men det har givet en stor kundenedgang. I har fået mange spørgsmål, 

jer som har haft kundekontakt, og her har TDC glemt at bruge medarbejdere nok, i bestræbelserne 

på at beholde kunderne. 

Midt i året blev der lanceret en helt ny arbejdes- og organisationsform i Nuuday. Det er det største 

skift i en arbejdsform og struktur, der nogen sinde er indført. Næsten alle får nye grupper at 

arbejde i, måske nye ledere og en helt ny måde at løse opgaverne på. Det er et kæmpe sats, som 

enten bliver en stor succes eller kan gå den helt anden vej.  Nu skriver jeg, at næsten alle bliver 

omfattet af den nye arbejdsform. Call-centrene beholder deres gamle struktur, og desværre 

gennemføre TDC en overtalligheds runde midt i omstruktureringen. Igen høster man 

effektivitetsgevinsten, før man ved om det lykkes. 

 

Forbundet Dansk Metal 

OK20 

I starten af februar landede der et forlig på industriens overenskomster. Det var svære 

forhandlinger, men resultatet endte positivt. Af gode tiltag kan nævnes: 

• Fritvalgskontoen hæves fra 4 til 7 % og giver flere muligheder 



• Forældreorloven øges med tre ugers øremærket forældreorlov 

• Løn under sygdom forbedres markant fra ni uger til 15 uger 

• Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår forbedres 

• Pension til lærlinge fra de fylder 18 år i stedet for 20 år 

• Nye redskaber mod social dumping 

• Aftalt uddannelse er gjort permanent 

• Forhøjelser af mindstebetalingen, tillæg og satser 

• Præcisering af tillidsrepræsentanternes rettigheder ift. GDPR 

• Det her er kort fortalt en overenskomst, giver mere til alle – uanset hvem du er. Om du er 
lige startet på dit arbejdsliv, om du lige har fået børn, eller hvis du gerne vil trappe en 
smule ned, fordi kroppen ikke er helt så ung som den har været. 
 

Derfor anbefalede vi et ”ja” til overenskomsten. 

Arbejdsmiljørepræsentanternes år 

2019 var året, hvor FH, sammen med alle forbundene, havde besluttet skulle være 

arbejdsmiljørepræsentanternes år. Det betød en masse arrangementer og begivenheder for alle 

vores arbejdsmiljørepræsentanter og interesserede.  

Fra Dansk Metals side blev der blandt andet afholdt ni temamøder med deltagelse af 164 

personer, og så var der god opbakning til de to store fælleskonferencer som FH stod for.  

Der er ingen tvivl om, at vi i Dansk Metal mener at vores medlemmer generelt skal have et bedre 

arbejdsmiljø. Der er ingen der skal blive syge af at gå på arbejde. Et af redskaberne til at opnå det, 

er ved at synliggøre det enorme vigtige og store arbejde, som alle vores arbejdsmiljø-

repræsentanter gør hver eneste dag. 

Vi er dog ikke i mål, og derfor er det blevet besluttet, at vi fra Dansk Metals side fortsætter 

kampagnen i endnu et år således, at vi også i 2020 vil have stort fokus på arbejdsmiljø og 

arbejdsmiljørepræsentanterne. 

Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg 

2019 var året, hvor vi havde ikke bare et valg, men hele to. Nemlig valg til Folketinget og så til 

Europa-Parlamentet.  

Folketingsvalget endte jo med, at vi fik en Socialdemokratisk regering med Mette Frederiksen i 

spidsen. Fra Dansk Metals side var vi meget aktive, og blandt andet udgav vi en pjece der hed ”7 

veje til vækst”. Her var der inspiration til alle kandidater, og det var dejligt at se, mange af 

forslagene fra os flittigt blev brugt af Folketingskandidaterne. Vi satte blandt andet fokus på bedre 

arbejdsmiljø, hvordan vi får skabt endnu flere jobs i Danmark og hvordan vi får flere til at tage en 

erhvervsuddannelse. Alle forslag, der vil komme vores medlemmer til gavn, men også hele 

samfundet. 

Vi har ikke fået alt gennemført endnu, men det arbejder vi selvfølgelig videre med. 

Ved Europaparlamentsvalget havde Dansk Metal udarbejdet 10 konkrete forslag, som vi mente 

alle kandidater burde tage med ned til Bruxelles og kæmpe for. Alle forslagene drejede sig om at 



skabe flere arbejdspladser og vækst til Danmark, om arbejdsmiljø og ikke mindst at sikre den 

danske model. 

Der er ingen tvivl om, at EU er vigtigt for Danmark og for rigtig mange af vores medlemmer i Dansk 

Metal. Kun en ud af 50 af vores tillidsrepræsentanter mener for eksempel, at det indre marked 

ikke er godt for deres arbejdsplads. Det siger jo alt. Men det er desværre ikke alt fra EU der er 

positivt. 

Og lige præcis det bringer mig til næste punkt, nemlig EU-kommissionens forslag om en 

lovbestemt mindsteløn. 

Lovbestemt mindsteløn 

Det er nemlig ikke nogen hemmelighed, at den nye EU-Kommission gerne vil indføre en 

lovbestemt mindsteløn i samtlige EU-lande. Det har vi fra dag et været meget store modstandere 

af, og vi har i Dansk Metal gjort alt hvad vi kan for at sørge for, at det forslag aldrig bliver til 

virkelighed. 

Det har vi fordi, at forslaget vil være et direkte angreb mod den danske model. Vi ved, at en 

minimumsløn ofte bliver til en maksimumløn. Og så vil det i den yderste konsekvens nok betyde, 

at fagbevægelsen i Danmark vil miste vores ret til at føre konflikt mod virksomheder, som enten 

ikke har overenskomst eller som bryder overenskomsten. Vi håber og forventer, at EU-

Kommissionen pakker forslaget langt væk.  

A-kasseforsøg 

Fra 1. januar 2020 startede A-kasseforsøget, som vi i rigtig lang tid har kæmpet hårdt for skulle 

ske. Vi mener, at vi i Dansk Metals a-kasser kender vores medlemmer bedst, og derfor givet det 

også mest mening, at det er os der har kontakten til vores medlemmer, der lige er blevet ledige.  

A-kasseforsøget betyder derfor nu, at medlemmer der lige er blevet ledige, slipper for at skulle 

både forbi jobcentrene og Metals a-kasse i de første tre måneder efter de er blevet ledige. De 

slipper altså for at skulle rende til møder to steder, og fortælle den samme historie to gange. 

Som nævnt er det kun et forsøg, der løber i fire år. Derfor er det enormt vigtigt, at vi gør alt hvad vi 

kan for at overbevise politikerne om, at det ikke kun skal vare i fire år, men at det fast bliver sådan. 

Det er godt for os, men det er i den grad godt for vores medlemmer. 

Opholdskravet 

Dansk Metal har i lang tid kæmpet for, at opholdskravet skulle afskaffes. Fra 1. februar er det 

således ikke længere et krav, at man skulle have opholdt sig i EU plus Norge eller Schweiz i 7 år 

inden for de seneste tolv år, for at få ret til dagpenge.  

Der er mange af vores medlemmer som er kommet i klemme på grund af dette. Det gav 

simpelthen ikke mening, at man skulle straffes for at tage til udlandet og arbejde og få værdifuld 

erfaring, og så ikke kunne komme tilbage til Danmark og få dagpenge. Derfor er det også en sejr 

for os, at det nu er afskaffet. 



Udhuling af dagpengesystemet 

Lige da kalenderen viste 2020 i stedet for 2019, gik Dansk Metal sammen med FOA, 3F og HK om 

en kampagne, der skulle sætte fokus på den udhuling af dagpenge der foregår. I 1994 udgjorde 

dagpengesatsen 62,4 procent af en såkaldt LO-arbejders løn. I 2019 var den faldet til kun 53,4 

procent af en gennemsnitsløn. Og i 2025 vil dagpengene kun udgøre 50,1 procent af en 

gennemsnitsløn i industrien, hvis udviklingen får lov at fortsætte. 

Regeringen er for så vidt positive over for at gøre noget ved det, men det ser svært ud med at 

skaffe et flertal for det. I Dansk Metal mener vi, at ingen skal gå fra hus og hjem bare fordi man er 

så uheldig at blive ledig, og derfor vil vi fortsat kæmpe denne kamp. 

Tidlig tilbagetrækning 

Socialdemokratiet har gjort tidlig tilbagetrækning og nedslidning til en kæphest. I Dansk Metal 

støtter vi naturligvis ambitionen om, at der ikke er nogen der skal være så nedslidte, at man ikke 

kan få en ordentlig pension og alderdom.  

Der skal helt sikkert gøres noget for de medlemmer vi har, der er nedslidte. Dels skal vi selvfølgelig 

sikre et ordentligt arbejdsmiljø, så ingen i første omgang bliver nedslidte. Og dels skal vi 

selvfølgelig hjælpe dem, som allerede er nedslidte. Det gælder både fysisk og psykisk. 

Det er derfor meget positivt, at der i det seneste år er afsat flere midler til Arbejdstilsynet, der 

ellers i mange år bare har oplevet besparelser på besparelser. Det betyder, at der nu kommer 

mere kontrol. Kontrol virker, for vi ved jo, at nogle virksomheder springer over hvor gærdet er 

lavest, hvis de ikke mærker en risiko for at blive taget i det. 

Hvordan den konkrete løsning for de nedslidte bliver, må vi se, men først og fremmest er det kun 

godt, at der endelig er kommet fokus på dette område på Christiansborg. 

Flere faglærte 

Vi fik også sat gang i noget af en debat, da vi offentligt foreslog, at vi burde indføre et loft over 

hvor mange unge der skal gå på gymnasiet. Alle analyser viser, at vi i fremtiden kommer til at 

mangle faglærte. Samtidig kan vi se, at en hel masse unge bliver presset til at vælge en gymnasial 

uddannelse. Ofte er det et pres hjemme fra mor, der måske ikke lige helt kender 

erhvervsuddannelserne, eller fordi man i mange år har fortalt alle unge, at vejen til lykken er en 

universitetsuddannelse. Det er selvfølgelig noget sludder, og derfor kom vi med dette forslag. 

Lige nu er der for eksempel et loft over, hvor mange der kan læse til dyrepasser. Det giver mening, 

for så mange zoologiske haver har vi altså heller ikke herhjemme. Det samme burde gøre sig 

gældende på gymnasiet. Alle skal ikke være akademikere. Og når vi nu har så gode 

erhvervsuddannelser, hvor muligheden for et godt og velbetalt job er gode, så synes vi ikke det 

giver mening, at der skal gå så mange på gymnasierne.  

Det kommer vi til at arbejde videre med i det nye år.  



Tour de France 

I januar blev det også afsløret, at vi i Dansk Metal er blevet udvalgt til at være samarbejdspartner 

for Tour de France, når det for første gang nogensinde kommer til Danmark i 2021. Det har vi valgt 

at gøre af flere årsager.  

For det første, så er der ingen tvivl om, at vi er i hård konkurrence om synlighed, og der er nogen 

der gør rigtig meget for at kapre vores medlemmer. Der er ingen tvivl om, at vi med dette 

sponsorat får en enorm synlighed over for vores medlemmer og potentielle medlemmer.  

For det andet, så er det Dansk Metal, der organiserer cykelmekanikerne, og dem får vi sat ekstra 

opmærksomhed på her. Det giver forhåbentlig også lidt flere medlemmer. 

For det tredje, og det vigtigste, så får vi mulighed for at lave en masse fede events og 

arrangementer for alle vores medlemmer under Tour de France-logoet. Det kommer I alle til at 

høre meget, meget mere om. 

Og så vil jeg bare lige sige, at vi har fået en rigtig god aftale, og der skal ikke mange nye 

medlemmer til, for at det går i nul. 

Derudover er vi selvfølgelig stadig sponsorer af DASU, Speedway og ikke mindst ishockey. 

 

På bestyrelsens vejen Mogens Jensen 

 

Fagretsligt udvalg 

I vores arbejde i 2019 har optakten til overenskomstfornyelsen i 2020 fyldt meget. Afdelingen har 
fra medlemmer og tillidsrepræsentanter fået tilsendt over 100 forslag til forbedringer af vores 
overenskomst. Disse forslag er, efter de er blevet sammenskrevet og fordelt på 
overenskomstområde, indsendt til CO-Industri, så de er kommet med i den samlede pulje til 
udtagelse af hovedkrav til overenskomstforhandlingerne. 
 
De lokale lønforhandlinger ved TDC, gav en lønregulering til alle på 1,7 %, samt en regulering af de 
fleste ulempetillæg på 1,6 %. Lønaftalen giver alle en reallønsfremgang, sammen med 
reguleringen af bidraget til fritvalgslønkonto har alle fået en lønstigning på 2,3 %, mens inflationen 
i 2019 var på 0,8 %. At lønreguleringen i 2019 igen blev med en procentsats er begrundet i, at det 
igen i 2019, under forhandlingerne stod klart, at TDC ville give en større samlet lønramme, når 
reguleringen blev en procentsats i stedet for et ens kronebeløb til alle. 
 
Den nye ferielov har også i 2019 været et gennemgående tema. I løbet af året er vi kommet i gang 
med overgangen fra den gamle til den nye ferielov, overgangen er færdig med udgangen af august 
måned 2020.  Orientering om den nye lov har også i 2019 været et emne på vores medlemsmøder. 
Denne gang dog med hovedvægt på overgangsordningen.  



 
Den 1. januar 2019 trådet en ny pensionsaftale for PFA-pensionerne i kraft, den løber i en periode 
på fem år. Aftalen er en trepartsaftale mellem TDC, PFA og Dansk Metal. Aftalen betyder, at den 
enkelte fremadrettet skal betale mindre for administration af sin pensionsaftale og dermed får 
flere penge til pension, samt at TDC også skal betale et mindre beløb til PFA for administration. For 
en del af den besparelse TDC har opnået, er der indgået aftale om udmøntning til medarbejderne, 
så alle der var ansat før 1. januar har fået en årlig lønkompensation. Der er i den nye aftale blevet 
større mulighed for, at den enkelte kan tilpasse dækningen i de forskellige forsikringsordninger i 
aftalen, til sin egen situation. 
 
I løbet af foråret 2019 har der været afholdt fire informationsmøder omhandlende den nye 
pensionsaftale. 
 
Ole Mølgaard Andersen 
 

Uddannelsesudvalget 

Uddannelsesudvalget har ikke været samlet i årets løb. Vi har dog talt sammen, hvis der har været 
problemstillinger, der skulle afklares. Jeg startede som kasserer i afdelingen efter 
generalforsamlingen sidste år. Der har jeg prioriteret min tid i årets løb. Jeg er kommet godt i gang 
med denne opgave, så der vil blive tid til at få gang i uddannelsesudvalget igen. Derfor bliver min 
beretning ikke så lang i år. 
 
Vi har haft lidt færre på selvvalgt uddannelse i 2019. Det hænger sandsynligvis sammen med, at vi 
har fået nogle kursustyper ”pillet” af vores tidligere godkendte kursusliste. Det skal understreges, 
at det ikke er TDC eller Tele Vest, der sætter sig i vejen for ønskerne. Vi skal hvert år sende en liste 
til ”den store” fond med, hvad vi har godkendt i årets løb, og det er her der bliver løftet en 
pegefinger. Vi må kun godkende kurser til efter- eller videreuddannelse, der er relevant for 
beskæftigelse under dækningsområderne for Industriens Overenskomst og Industriens 
Funktionæroverenskomst. Da vi i IKUF-gruppen ikke er enige i, hvad der ikke må godkendes, har vi 
aftalt møde med forbundet, hvor vi vil forsøge, om vi kan få åbnet lidt mere op for 
kursusønskerne. Der bliver fortsat reserveret mange penge til kurser, som ikke efterfølgende bliver 
afregnet. Det er derfor fortsat vigtigt at give meddelelse til folkene bag IKUF-fonden, hvis de 
eventuelle kurser, man har søgt, ikke bliver til noget, sådan at midlerne frigøres til andre 
medlemmer. Vi har hævet beløbsgrænsen til kr. 30.000,00 til kurser i 2020.  
 
Vi har fået opgraderet vores hjemmeside, så der blandt anet er lavet link til diverse uddannelser. 
På Metal Tele Vests hjemmeside www.metaltelevest.dk  under uddannelse kan der findes mere 
information om udvalget og uddannelse i det hele taget. 
 
Claus Stavad    
  

http://www.metaltelevest.dk/


Arbejdsmiljø 

Det centrale, i vores miljøarbejde, er hvor mange/få, der kommer til skade, når man passer sit arbejde. I 

2019 er ulykkesantallet steget fra total 97 til 107. De alvorlige ulykker, med fravær, er faldet fra 35 til 34 

ulykker.  

Frekvensen for ulykker er faldet fra 53 til 50, og det til trods for at vi er blevet flere medarbejdere i TDC nu 

end i 2018. 

Vi kan se, at der kommer flere indberetninger fra hele det administrative område. Jeg tror det skyldes, at 

dét område er blevet bedre til at indberette, når der er sket en ulykke. Og det er faktisk positivt, for det 

giver os en bedre mulighed for at forebygge flere ulykker.  

Sygefraværet var ekstremt højt i starten af 2019. I YouSee ccc centrer var den over 10% i snit. Nogle 

afdelinger var oppe på over 25 % fravær. Dette var helt uacceptabelt og vidnende om en markant dårlig 

ledelsesstil. Udskiftningen af medarbejderne nærmede sig 130 % om året. Dette protesterede vi i mod både 

i SU og arbejdsmiljøsystemet. Det var helt uacceptabelt, den måde medarbejderne blev behandlet på i 

forhold til løn, vagtskema og planlægning. Der var en meget hård tone overfor medarbejderne. Dette gav 

endelig en reaktion først i 2019, næsten hele topledelsen i YouSee blev udskiftet, og med det samme kunne 

vi se og hører om markante forbedringer på næsten alle områder. 

En anden ting vi fik taget hul på, var indretningen af kontorerne - næsten alle sidder nu i storrumskontorer. 

Her kunne vi konstatere, at der ikke blev tage nok hensyn til rummenes beskaffenhed. Der blev ikke taget 

højde for ventilationen, støjen i rummet, højde i rummet og varmepåvirkningen fra lys, solen og IT udstyret. 

Der var et standardmål for, hvor mange arbejdspladser der kunne sættes ind pr. m2 

Til sidst måtte vi true med Arbejdstilsynet for at få stoppet den fuldstændige tilfældige indsætning af 

yderligere 15 arbejdspladser - i et i forvejen overfyldt call-center i Slet.  

Lige siden er der blevet arbejdet positivt fra den nye ledelse, først fra YouSee og senere i hele TDC, for at få 

indretningen af vores kontorer til at blive en succes fremover. I 2020 har vi vedtaget et helt nyt koncept 

over inddragelse af miljøorganisationen i indretningsprocessen.  

I vores miljøudvalg prøvede vi at opliste alle de miljøproblemer, vi mente, der var indmeldt af jer, men som 

ikke var blevet løst. Det blev en lang liste med både fysiske og psykiske problemer. Budgettet har været 

ekstremt presset i TDC igennem mange år og meget vedligeholdelse er blevet udskudt, eller bare ikke 

blevet udført. Vi har fået listen lavet sammen med de øvrige Tele Afdelinger, og fået den med som 

arbejdsgrundlag i TDC HovedArbejdsMiljøudvalg. Vi er også kommet i en god dialog med de 

bygningsansvarlige, men det er ikke lykkes at få flere penge i budgettet endnu. 

På tekniker-siden har vi set et fald i antallet af ulykker. Det er meget positivt, men der har også været milde 

vintre, der nedsætter risikoen for faldulykker.  

Udfordringen for teknikerne er stadig deres nye udgiversystem, der udgiver ’en ordre ad gangen. Det burde 

give en mere rolig arbejdsdag, men det har vist sig at give et stort fald i produktiviteten, og som vi frygtede 

prøver ledelsen at indhente dette fald gennem yderligere pres på medarbejderne. Vigtige morgenmøder 

bliver skåret væk, så man kun ser hinanden hver 4 eller 5 uge. Og det lige i en tid hvor kunderne spørger ind 

til Discovery, og teknikerne virkelig har brug for at snakke om dette pres, de oplever ude hos kunderne. For 



kabelfejlretterne er systemet direkte hæmmende for deres arbejde, og jeg har nu en lang liste over 

medarbejdere, der ønsker at stoppe så snart, det er muligt for dem. Dette har jeg fremlagt overfor ledelsen 

i On-Site, men uden respons. Jeg ved, at både i SU Og Arbejdsmiljøsystemet prøver man at løse disse 

udfordringer.    

Vores nye ejere har fra starten sagt, at der skal et meget større fokus på arbejdsmiljøet i TDC. Derfor er der 

blevet nedsat et miljøudvalg under bestyrelsen i TDC A/S Arbejdsmiljø er blevet et fast punkt på 

dagsordenen og for den øverste ledelse, er arbejdsmiljø blevet en del af bonusdelen af deres løn.    

Vi begynder at mærke forskellen i HaMU. Emner, vi gennem flere år har fået afslag på, bliver der nu sagt ja 

til. Det gælder blandt andet vores forslag om, at alle AMR skal have obligatorisk undervisning i vores 

indberetningssystem TAS. Det var lige pludselig ok på sidste HaMU møde.  

Det øgede fokus på arbejdsmiljø drejer sig om bedre instruktion om arbejdsmiljø for alle medarbejdere, 

indarbejdelse af arbejdsmiljø i alle vores arbejdsprocesser. Vi skal til at arbejde med en bedre 

arbejdsmiljøkultur. Alle ledere får større ansvar for arbejdsmiljø. De skal have mere fokus på arbejdsmiljø, 

og det kommer også til at gælde for alle medarbejdere. Vi kommer til at arbejde med forebyggelse af 

nedslidning, og alt dette kommer også til at gælde alle vores underleverandøren.  

Meget konkret vil det betyde, at for eksempel Servicecheferne får større ansvar for, at jeres splidsehuller er 

opgravet, efter de mål entreprenørerne skal grave efter. De skal også påse, at I ikke står på stiger og 

arbejder hele dagen. Og ja, indimellem vil I også synes, at nu bliver det for meget, men det er nu mest for at 

passe bedre på jer og hinanden.  

Godt Miljø Mogens Jensen 

 

Organisation, agitation- og hvervningsudvalget 

Som nyvalgt i bestyrelsen og som ny formand for udvalget har det været utroligt spændende, at komme i 

gang med arbejdet i udvalget. 

Der er vanen tro afholdt medlemsdag i Slet igen i år, hvor vi fik besøg af en del af vores gode 

samarbejdspartnere. Der blev budt på en hotdog, og der var som altid god stemning og mulighed for at tale 

med vores medlemmer, og ikke mindst en mulighed for at få talt med dem, som ikke er medlemmer endnu. 

I efteråret blev vores butikselever udlært, - de blev selvfølgelig lykønsket og fik en lille gave fra forbundet. 

Som noget nyt blev gaven i år uddelt personligt, og jeg havde selv muligheden for at komme rundt til nogle 

af YouSee butikkerne og hilse på de ny-udlærte.  Her kunne vi få en kort snak om deres elevforløb, og lidt 

om hvad deres fremtid bød på. Det var en stor oplevelse, og det blev taget godt imod fra både elever og 

butikschefer. 

I udvalget har vi alle været samlet en enkelt gang sidst på året - et møde, hvor fik lavet en møderække med 

fire aftalte møder i løbet af 2020.  



Ellers gik mødet med at få lavet en hvervningskampagne op mod overenskomstforhandlingerne i 2020 med 

budskabet om, hvilken værdi en overenskomst giver, og hvorfor det betaler sig at være medlem i en rigtig 

fagforening. 

Der blev ydet en kæmpe indsats fra tillidsrepræsentanterne i vores kundecentre med input og udarbejdelse 

af hvervningsmateriale.  

Ud over udvalgets medlemmer er det i år besluttet, at Jeanette fra vores kontor får en større og mere 

udadvendt rolle i hvervningsarbejdet til gavn for alle.  

En del af udvalgets arbejde er også at gøre Tele Vest synlig for vores medlemmer, - det gør vi med vores 

vante aktiviteter, som fx medlemsmøder, medlemsdage på store lokationer, deltagelse i fyraftensmøder o. 

lign.  

 

I år er jeg så småt gået i gang med en ny platform. Jeg vil rigtig gerne have mere liv på Tele Vest Facebook 

side, da jeg mener, at vi vil kunne blive synlige for mange via den kanal.  

Derfor en opfordring til at besøge siden på https://www.facebook.com/DanskMetalTeleVest/ og giv gerne 

et ” synes godt om” og en kommentar. 

Brian Emig 

 

https://www.facebook.com/DanskMetalTeleVest/

