Protokol
mellem
TDC
og
Telekommunikationsforbundet

til SU-bestemmelserne om tidsforbrug og honorering af SU-medlemmer, herunder SUmedlemmer der er tillidsrepræsentanter, i forbindelse med SU-møder.
----------Der er indgået følgende aftale, jf. tilpasningsprotokollatet og gældende overenskomstgrundlag,
således at tillidsrepræsentanter i SU-regi ikke stilles ringere end dem de repræsenterer:
Indledning
§1
SU-møder skal principielt tilrettelægges på en sådan måde, at de - inkl. rejsetid til
og fra mødet - kan afvikles inden for normal arbejdstid og ikke medfører tab af arbejdsfortjeneste for udvalgsmedlemmerne (incl. særlige ydelser).
Rejse til og fra møder
§2
Rejse til og fra møder foretages på den økonomisk og arbejdsmæssigt mest hensigtsmæssige måde inden for rammerne af selskabets almindelige rejseregler. Udgifter til befordring mv. godtgøres efter overenskomstens regler om tjenesterejser.
Overnatning i forbindelse med SU-møder forudsættes aftalt mellem formand og
næstformand.
Beregning og honorering af tidsforbrug
§3
Stk. 1.

For SU-medlemmer, som er omfattet af regler om højeste arbejdstid, gælder, at
tidsforbrug til SU-møder, herunder rejsetid, time for time udligner den for den enkelte medarbejder fastlagte arbejdstid den pågældende dag.
Tidsforbrug til SU-møder, herunder rejsetid, udover den for den enkelte medarbejder samlede arbejdstid den pågældende dag honoreres i henhold til lokalaftale 4H,

2

idet lokalaftalens pkt. 3, 3. afsnit, 2. punktum dog ikke gælder for tidsforbruget til
SU-møder, incl. rejsetid.
Stk. 2.

For formøder mellem medarbejderrepræsentanter i SU’er samt for deltagelse i SUseminarer og -konferencer ydes i overensstemmelse med hidtidig praksis ikke betaling efter stk. 1.
Forbunds- og afdelingsvalgte og møder i KSU
§4
Reglerne i § 3 gælder ikke for medlemmer af samarbejdsudvalg, der er forbundseller afdelingsvalgte, jf. tillidsmandsreglernes §§ 9 og 10, og for møder i Koncernsamarbejdsudvalget (KSU).
Ikrafttrædelse og varighed
§5

Stk. 1.

Denne aftale træder i kraft 1. oktober 2001.

Stk. 2.

Om varighed gælder SU-bestemmelsernes pkt. 6.

København, den 4. september 2001

For TDC A/S

For Telekommunikationsforbundet

