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Hvad er kontrolforanstaltninger

Videoovervågning

Stempel ur

Produktionskontrol

Alkoholtest

Narkotest

Kropsvisitation

Kontrol af brug af internet, e-mail og telefon

GPS overvågning
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Arbejdsretsdom fra 1913

”For så vidt der derfor kun er tale om kontrolforanstaltninger, som øjensynlig ikke 
har andre formål end at sikre, at arbejdet går sin normale gang, som ikke har 
nogen for arbejderne krænkende form, og som ikke kan forvolde arbejderne tab 
eller nævneværdige ulempe, må det være arbejdsgiverens ret i henhold 
til…(ledelsesretten)… uden videre at fordre dem respekterede og gennemførte”

Retten til at lede og fordele arbejdet er i dag Hovedaftalens § 4 stk. 1



INDUSTRIGRUPPEN

Indførelse af kontrolforanstaltninger

Arbejdsgiveren kan indføre kontrolforanstaltninger i medfør af ledelsesretten og 
behøver ikke specifik hjemmel i overenskomsten.

Kontrolforanstaltninger er til en vis grad også reguleret af persondatalovens regler.

EU direktiv: bl.a der må ikke anvendes kontrol uden arbejdstagernes viden.

TV overvågningsloven og straffeloven.

Helbredsoplysninger.

Markedsføringsloven.

Erstatningsloven § 26 ved uberettiget overvågning.
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DA/LO aftalen blev indgået 24. april 2001 og fornyet 27. oktober 2006

Aftalen ændrede ikke retstilstanden meget, men nu har vi en aftale hvor vi kan 
fagretslig behandle brud, og fortolkninger.

Og en aftale som kan danne udgangspunkt for lokalaftale.

Indførelse af kontrolforanstaltninger kan ske ensidigt fra virksomhedens side, men 
skal behandles i samarbejdsudvalget.

Det fremgår ikke af aftalen, men fremgår af Samarbejdsaftalens punkt 3, at 
principper for personalepolitik skal behandles.
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Generelle betingelser

For den påtænkte kontrolforanstaltning

Kontrolforanstaltningerne skal være sagligt begrundet i driftmæssige årsager og have 
et fornuftigt formål.

De må ikke virke krænkende for lønmodtagerne
a) Vilkårlig behandling må ikke finde sted,
b) afgrænsning til en del af arbejdspladsen skal være driftsmæssigt begrundet, 
c) der må ikke ske afgrænsning til en bestemt personalegruppe.

De må ikke forvolde lønmodtagerne tab eller nævneværdig ulempe

Kontrolforanstaltningerne skal kunne efterprøves fagretslig

Arbejdstagerne skal orienteres

Der skal være rimelig forhold mellem mål og midler
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Aftale om kontrolforanstaltninger 1/2
(Denne aftaler afløser aftalen af 24. april 2001 om kontrolforanstaltninger)
1. Arbejdsgiveren kan i medfør af ledelsesretten og under iagttagelse af 
bestemmelserne i de kollektive overenskomster iværksætte kontrolforanstaltninger. 
Kontrolforanstaltninger skal være sagligt begrundede i driftsmæssige årsager og have 
et fornuftigt formål; de må ikke være krænkende over for lønmodtagerne, og de må 
ikke forvolde lønmodtagerne tab eller nævneværdige ulemper. skal indrettes således, at 
der er et Kontrolforanstaltninger rimeligt forhold mellem formål og midler.
2. Arbejdsgiveren skal underrette lønmodtagerne om nye kontrolforanstaltninger senest 
6 uger inden de iværksættes. Dette gælder dog ikke, såfremt formålet med 
kontrolforanstaltninger vil forspildes herved, eller såfremt tvingende driftsmæssige 
grunde er til hinder herfor.
I så fald skal arbejdsgiveren underrette lønmodtagerne snarest muligt samt rede-
gøre for årsagen til, at 6-ugers fristen ikke kunne overholdes.
3. Den enkelte lønmodtager kan ikke meddele et samtykke til iværksættelse af 
kontrolforanstaltninger hverken i forbindelse med ansættelsen eller på et senere 
tidspunkt.
4. På hjemmearbejdspladser må der ikke indføres kontrolforanstaltninger, der krænker 
privatlivets fred.
2006
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Aftale om kontrolforanstaltninger 2/2
4. På hjemmearbejdspladser må der ikke indføres kontrolforanstaltninger, der krænker 
privatlivets fred.
5. Finder lønmodtagerne, efter at være blevet underrettet om en kontrolforanstaitning, 
at betingelserne for iværksættelse af kontrolforanstaltningen ikke er eller har været 
opfyldt, kan de kræve den således opståede uoverensstemmelse behandlet fagretligt.
6. Uoverensstemmelser om iværksættelse af kontrolforanstaltninger behandles 
fagretligt i overensstemmelse med hidtidig praksis i Arbejdsretten eller faglig voldgift.
7. Nærværende aftale er at betragte som et protokollat til DA/LO-Hovedaftalen.
8. Hovedorganisationerne er enige om, at denne aftale ikke finder anvendelse, såfremt 
parterne i en kollektiv overenskomst har fastsat egne regler om kontrolforanstaltninger.
9. Hovedorganisationerne er endvidere enige om at anbefale, at der kan indgås særlige 
aftaler afpasset efter arbejdsforholdenes karakter. Der kan f.eks. være tale om logning i 
relation til e-mail, telefon, GPS, internet og om videoovervågning.
10. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2007.
København, den 27. oktober 2006
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DFDS sagen afgjort i voldgift 23. februar 2001

Sagen drejede sig om, at rederiet ensidigt havde udsendt en 
regulativ hvorefter besætningen på Norgesfærgen, når det 
forlanges,  skulle aflevere en urinprøve til test af alkohol og 
narkotika.

Det fremgik af dommen, at det kunne rederiet godt forlange.
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Resume
Carlsberg opdagede i efteråret 2014 en såkaldt "borgerstue" pa virksomhedens 
område, som var indrettet med borde, stole samt et køleskab med øl. Da 
Carlsberg havde mistanke om, at medarbejdere i strid med virksomhedens 
alkoholpolitik brugte rummet til at drikke øl, der var stjålet fra virksomhedens 
produktion, opsatte ledelsen videoovervågning af indgangen til borgerstuen
for at opklare, hvem der benyttede den. Sagen angik, om Carlsberg ved denne 
skjulte videoovervågning havde overtrådt aftalen om kontrolforanstaltninger. 
Arbejdsretten fandt, at overvågningen, hvor medarbejdernes
adfærd i en løbende periode blev iagttaget, var omfattet af aftalen, og at 
aftalen må fortolkes i overensstemmelse med bestemmelsen om overvågning 
af private arbejdspladser i § 3, stk. 1, i lov om tv-overvågning, som ikke kan 
fraviges ved aftale. En kontrolforanstaltning i form af tv-overvågning er 
herefter i strid med aftalen i det omfang overvågningen er ulovlig efter loven. 
Da tv-overvågning efter loven alene kan iværksættes, når der ved skiltning 
eller på anden tydelig måde er givet oplysning om overvågning, giver
aftalen om kontrolforanstaltninger ikke mulighed for at at foretage hemmelig 
tv-overvågning.
Da der ikke var oplyst om tv-overvågningen, var den iværksatte overvågning
krænkende for de ansatte og dermed i strid med aftalen om 
kontrolforanstaltninger, hvorfor Carlsberg blev idømt en bod pa 25.000 kr.
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MATAS: Ifølge aftalen skal "Kontrolforanstaltninger vare sagligt begrundede i 
driftsmæssige årsager og have et fornuftigt formål: de må ikke vare en 
krænkende over for lønmodtagerne..."
Efter det oplyste om omfanget af tyverier i butikken finder Arbejdsretten at tv-
overvågningen af butikslokalet utvivlsomt er driftsmæssigt begrundet og har et 
fornuftigt formal. At de ansatte uundgaeligt bliver omfattet af tv-
overvågningen, kan ikke anses som en krænkelse der over for de driftsmæssige 
hensyn kan indskrænke kontrolforanstaltningen.
Det er ubestridt at tv-overvågningen ikke havde og heller ikke kunne have til 
formal at kontrollere de ansattes almindelige adfærd.
Efter bevisførelsen kan det imidlertid som ubestridt lagges til grund at Kurt 
den 30.december 2004 anvendte tv-overvågning til i hvert fald i en halv time 
til tre kvarter at overvåge Es adfærd i butikslokalet. Es adfærd den 30. 
december 2004 var ikke af en sådan karakter at den berettigede Kurt til at 
overvåge hende som sket. Den længerevarende overvågning var dermed 
krænkende over for hende, og virksomheden har derfor Matas overtrådt aftalen 
af 24. april 2001 om kontrolforanstaltninger.
Ved fastsættelsen af bodens størrelse lagger Arbejdsretten vagt på at 
overvågningen som det må lagges til grund, alene har varet rettet mod en 
enkelt ansat og kun i et enkelt tilfalde, men i forhold til denne ansatte har haft 
en ikke ubetydelig varighed. Boden fastsættes til 50.000 kr.
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GPS installationen er begrundet i driftmæssige årsager, har et fornuftigt 
formål og er ikke krænkende over for lønmodtagerne og
forårsager hverken tab eller nævneværdige ulemper.

Ny underretningspligtens indtræden er det tidspunkt, hvor den pågældende 
indretning, in casu GPS, tages i brug til kontrol af de ansatte, og
underretningen skal specifikt angå en sådan brug. Efter underretningen skal 
arbejdsgiveren herefter lade hengå (mindst) 6 uger, inden indretningen 
konkret tages i brug til kontrolformål. I denne periode
har medarbejderne mulighed for at overveje, om de vil anfægte den varslede 
kontrolforanstaltning.


	�Kontrolforanstaltninger 
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Dias nummer 7
	Dias nummer 8
	Dias nummer 9
	Dias nummer 10
	Dias nummer 11
	Dias nummer 12

