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Nedennavnte parter her I mgi at forllgslnstitutlonen lndg8et aftale om fomyelse at Overens
komst mellem TDC A/S og Akademlkerorganisationeme for en 3-SrIg periode.

Aftalen lndg8r I et samlet mglIngsforsIag, sSfremt et sSdant fremsttes at forllgsmanden.
Fremsaettes et samlet maegllngsforslag lkke, trader overenskomstparteme sammen for at
drøfte sltuatlonen. Medmlndre andet da aftales, bortfalder narvarende fomyelsesaftale.

Der teges forbehold for DA’s godkendelse at forhandllngsmsultatet. Der ages endvldere forbe
hold for akademikeriorganisatlonemes godkendelse.

Der er mellem parteme enlghed om følgende:

Nlndstelsnseatsen
Det er aftalt at mlndstelønssatsen reguleres.

Følgende mlndstelønsatser er geeldende:

Pr. 1. mait 2014 er startløn 302.195 Icr.
Pr. 1. malt 2014 efter 3 Sr 354.048 Ia.

Pr. 1. malt 2015 er startløn 305.370 Icr.
Pr. 1. marts 2015 efter 3 Sr 357.223 kr.

Pr. 1. marts 2016 er startiøn 308.833 kr.
Pr. 1. marts 2016 efter 3 Sr 360.686 kr.

Bachelorer, if. overenskometens §3, .tk. 5
Bachelorer, som ansattes som studentermedhjaelpere I stilllnger, hvor bacheloruddannelsen
anvendes UI bestridelse at de UI stllllngen hørende opgaver, eller hvor jobbet er relevant for
studlet, aflønnes med en timeløn p5 minImum:
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Pr. 1. marts 2014 med kr. 137,50
Pr. 1. marts 2015 med kr. 139,15
Pr. 1. marts 2016 med kr, 140,95

Individuel lonregulering
Der afsttes en mindstereguleringsramme svarende til 1,3 % af ionsummen for fortsat ansat
te I 2014. Fortsat ansatte medarbejdere defineres som beskrevet AC-overenskomstens bilag
8, pkt. 1.

TDC er opmrksom p at indskrpe, at medarbejdere p barsel sikres en individuel Ionsamta
I lighed med øvrige medarbejdere omfattet af overenskomsten,

Formand og nstformand I AC-Tele Iønreguleres som minimum tilsvarende den gennemsnitlige
regurering p overenskomstomrdet opgjort den 1. oktober 2014.

Satsreguleringer
Parterne har aftalt regulering af § 9 hjemmevagtsatser:

Stk. 1 Ved hjemmevagt ydes for hver pbegyndt time en betaling p:

Pr. 1. marts 2014 med kr. 76,10
Pr. 1. marts 2015 med kr. 77,30
Pr. 1. marts 2016 med kr. 78,60

UdstationeringstiIIgget I overenskomstens § 19, stk. 2, reguleres til:

Pr. 1. marts 2014 med kr. 8.469
Pr. 1. marts 2015 med kr. 8.605
Pr. 1. marts 2016 med kr. 8.751

Gruppelivsforsikring
Gruppelivsordningen, der gder indenfor overenskomstomrdet, bortfaider pr. 1. juni 2014.

Redaktionel revision af overenskomsten
Parterne er enige om straks efter overenskomstfornyelsen at foretage en redaktionel revision
af overenskomsten p baggrund af overenskomstfornyeisesprotokollen vedr. overenskomstfor
nye)sen 2014, ndringer aftaft overenskomstperioden 2012-2014, samt redaktionel ajourfø
ring som følge af ndret Iovgivning my. I den forbindelse aftaler parterne, hvordan tiItrdel
sesoverenskomsterne for NetDesign og TDC Hosting kan bortfalde,

Herefter udestr der ikke krav mellem parterne vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1.
marts 2014

København, den 12, marts 2014

For TDC A/S For Akademikerorganisationerne
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