
Protokol  
 
 

mellem 
 

TDC A/S 

 
og  

 
Lederforeningen i TDC, LTD 

 
 
 
 
over forhandling den 15. september 2005 om tidspunkt for aldersbetinget ophør af 
ventepenge. 
 
Forhandlingen fandt sted efter begæring af Lederforeningen. 
 
I forhandlingen deltog: 
fra TDC: Peer Schaumburg-Müller, Allis Nilsson, Niels Erik Tulstrup og Alexander Amnon Jaffe. 
fra LTD: Bo Magnussen, Gert Winkelmann, Vagn Højlund Wittig, John Müermann, Thomas Lech 
Pedersen og Torben Hansen. 
 

--------------------------- 
 
Sagen forhandledes. 
 
LTD var af den opfattelse, at ophør af betaling af ventepenge inden 5 år fra fratrædelse på 
grund af overtallighed, først kan ske på det tidspunkt der er gældende som pligtig 
afgangsalder for den enkelte medarbejder. 
 
LTD henviste i den forbindelse til, at det af voldgiftskendelse om beregning af ventepenge bl.a. 
fremgår at: "I overensstemmelse med parternes samstemmende påstand ville Lederforeningen 
endvidere få medhold i sin påstand om, at Tele Danmark A/S skal anerkende, at ventepenge 
længst kan oppebæres indtil det tidspunkt, den pågældende medarbejder i henhold til 
gældende overenskomst skal fratræde uden opsigelse.", hvorefter foreningen fandt, at de 
medarbejdere der har 70 år som afgangsalder, også har ret til at få udbetalt ventepenge indtil 
det fyldte 70. år. 
 
TDC var grundlæggende af den opfattelse, at den ret til ventepenge som er tillagt visse 
medarbejdere ved faglig voldgift i 1998, ikke kan være mere vidtgående end de for tjeneste-
mænd gældende regler. Efter gældende regler i 1998 ophører retten til udbetaling af 
rådighedsløn og ventepenge, når den pågældende opnår den for den enkelte gældende pligtige 
afgangsalder eller fylder 67 år. 
 
Uagtet, at det strider mod tjenestemandsreglerne, erkender TDC, at den af LTD citerede 
passus i voldgiftskendelsen kan fortolkes således, at ventepenge kan oppebæres til den pligti-
ge afgangsalder, selvom den ligger efter det fyldte 67. år, og at LTD kan være givet en 
berettiget forventning herom. 
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Under disse særlige omstændigheder, enedes parterne om, at ventepenge længst udbetales til 
det fyldte 70. år til de medarbejdere, der har 70 år som pligtig afgangsalder og som har fået 
tillagt retten til ventepenge ved faglig voldgift. 
 
Parterne er enige om, at statens regler, herunder også den nedsættelse af alderskravet for 
udbetaling af rådighedsløn/ventepenge i overensstemmelse med nedsættelsen af 
pensionsalderen fra 67 år til 65 år, som har virkning for statens tjenestemænd, der er fyldt 
eller fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, er fuldt ud gældende for medarbejdere som er 
overført fra staten og som i den forbindelse har bevaret retten til rådighedsløn/ventepenge. 
 
Hermed sluttede sagen. 
 
 
 
 
København, den 13. oktober 2005 
 
 
 
 
For TDC A/S For Lederforeningen i TDC, LTD 
 
Sign.: Allis Nilsson Sign.: Bo Magnussen 


