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BILAG 2 

 
 
Aftale mellem TDC A/S og AC-organisationerne om selskabets pligt til at underrette medarbej-
deren om vilkårene for ansættelsesforholdet 
 

 
 § 1 
 
Stk. 1 Aftalen omfatter alle ansatte indenfor dækningsområdet for hovedaftalen mellem TDC A/S og 

AC-organisationerne som er omfattet af en overenskomst mellem TDC A/S og AC-
organisationerne eller som i øvrigt kan henføres til AC-organisationernes forhandlingsområde, 

hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned, og hvis gennemsnitlige ugent-
lige arbejdstid overstiger 8 timer. 

 
Stk. 2 Aftalen omfatter ikke ansatte, der ved bekendtgørelse undtages fra lovgivningen om arbejdsgi-

verens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. 
 

 

 § 2  
 
Stk. 1 Selskabet skal give medarbejderen oplysninger om følgende forhold: 
 
  1) Selskabets og medarbejderens identitet. 
  2) Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbej-

det hovedsageligt udføres, oplysning om, at medarbejderen er beskæftiget på forskellige 

steder, samt om hovedsæde eller selskabets adresse. 
  3) Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af medarbejderens titel, stilling eller jobkategori. 
  4) Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. 
  5) Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt an-

sættelse. 
  6) Medarbejderens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn 

under ferie. 
  7) Varigheden af medarbejderens og selskabets opsigelsesvarsler eller reglerne herom. 
  8) Den gældende eller aftalte løn, som medarbejderen har ret til ved ansættelsesforholdets 

begyndelse, samt tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbi-
drag. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer. 

  9) Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. 
 10) Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforhol-

det. 
 
Stk. 2 Oplysningerne skal gives senest 1 måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. 
 
 
 § 3  
 

Stk. 1 Hvis medarbejderen skal udføre sit arbejde i udlandet, og arbejdets varighed overstiger 1 må-
ned, skal selskabet give følgende supplerende oplysninger: 

 
 1) Varigheden af det arbejde, der udføres i udlandet. 
 2) Den valuta, som lønnen udbetales i. 
 3) I givet fald de fordele i kontanter og naturalier, der er forbundet med opholdet i udlan-

det. 
 4) I givet fald vilkårene for medarbejderens tilbagevenden til hjemlandet. 
 
Stk. 2 De oplysninger, som en udstationeret medarbejder har krav på, skal gives inden afrejsen. 
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 § 4  
 
Stk. 1 Selskabet skal ved enhver ændring af de forhold, der er nævnt i § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1, give 

medarbejderen skriftlig besked herom. Det gælder dog ikke, hvis en oplysning er givet ved 
henvisning til love, administrative bestemmelser, vedtægtsmæssige bestemmelser eller over-

enskomster mv., og ændringen skyldes ændringer i disse bestemmelser. 
 
Stk. 2 Oplysningerne skal gives hurtigst muligt og senest 1 måned efter, at ændringen er trådt i kraft. 
 
 
 § 5  

 
Stk. 1 Oplysninger kan gives i de dokumenter og på den måde, der er nævnt i lov om arbejdsgive-

rens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. 
 
Stk. 2 For så vidt angår oplysningerne i § 2, stk. 1, nr. 6-9, anses oplysningspligten for at være op-

fyldt, hvis der i de dokumenter, som er omtalt i § 2 stk. 3 i lov om arbejdsgiverens pligt til at 

underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, henvises til love, administra-

tive bestemmelser, vedtægtsmæssige bestemmelser eller kollektiv overenskomst, der gælder 
for de pågældende forhold. 

 
 
 § 6  
 
Stk. 1 Sag om, hvorvidt selskabet har overholdt sin oplysningspligt efter aftalen, kan rejses efter de 

sædvanlige fagretlige regler på området, hvis medarbejderen efter udløbet af de fastsatte fri-
ster skriftligt har anmodet selskabet om de manglende oplysninger, og selskabet herefter ikke 
giver oplysningerne inden for en frist af 15 dage fra modtagelsen af anmodningen. 

 
 
 § 7  

 
Stk. 1 Aftalen træder i kraft 1. april 1995, og har virkning for aftaler om ansættelsesforhold, som er 

indgået den 1. juli 1993 eller senere. Overgangsbestemmelsen i lovens § 8 finder tilsvarende 

anvendelse. 
 
 

København, den 4. oktober 1995 
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