Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0143

Dansk El‐Forbund
(advokat Noaman Azzouzi)

mod

DI Overenskomst II v/ DI
for
Falck Danmark A/S
(advokat Henrik Uldal)

Uoverensstemmelsen angår, om det er Alarm‐ og Elektrikeroverenskomsten eller hhv. Faglærte‐
overenskomsten og overenskomsten mellem 3F/Chaufførernes Fagforening i København og ind‐
klagede, der finder anvendelse ved arbejde med montage og service af trådløse enkle tyverialar‐
mer.

Klager har nedlagt påstand om, at indklagede skal anerkende, at de hos den indklagede virksom‐
hed ansatte medarbejdere, herunder elektrikere, alarm‐/elteknikere og AIA‐montører, er omfat‐
tet af Alarm‐ og Elektrikeroverenskomsten, når disse overvejende eller i det væsentlige er beskæf‐
tiget med bl.a. installation, reparation, vejledning, programmering og servicering af alarminstalla‐
tioner.
Indklagede har påstået frifindelse og har endvidere nedlagt selvstændig påstand om, at klager skal
anerkende, at arbejdet med trådløse enkle tyverialarmer (uden forsikringskrav), der tilsluttes e‐
lektricitet via allerede etablerede almindelige elstikkontakter, kan udføres af ufaglærte uden pligt
til at efterleve Alarm‐ og Elektrikeroverenskomsten eller Faglærte‐overenskomsten for sådanne
ansatte. Arbejdet kan således fortsat udføres efter overenskomsten mellem Fagligt Fælles For‐
bund/Chaufførernes Fagforening i København og DI Overenskomst II (DSA)) v/ DI for Falck Dan‐
mark gældende for Falck Teknik.
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Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. februar 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdom‐
mer Poul Sørensen som opmand.
Der blev afgivet forklaring af tillidsrepræsentant Henrik Stausholm, montør Finn Askebøl, tillidsre‐
præsentant Niels‐Jørgen Birkeslund (G4S) samt driftsleder Ulf Søndergaard og adm. direktør Lars
Henrik Jensen, begge Falck Teknik. Endvidere blev det under sagen demonstreret, hvorledes de
omhandlede enkle alarmer uden forsikringskrav monteres og sættes i drift.
Efter bevisførelse, procedure og votering kunne der ikke opnås enighed eller flertal for en afgørel‐
se blandt de af hver af parterne valgte medlemmer af voldgiftsretten. Afgørelsen træffes derfor af
opmanden.
Der var enighed om at afslutte sagen i overensstemmelse med opmandens tilkendegivelse, hvor‐
efter klagers påstand ville blive taget til følge.

Baggrunden for sagen
Alarm‐ og Elektrikeroverenskomsten, indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk El‐Forbund,
har i indledningen sålydende områdebestemmelse:
Overenskomsten omfatter medlemmer af Dansk El‐Forbund – elektrikere, alarm‐/eltekni‐
kere, AIA‐montører (beskæftiget hos DI Overenskomst II’s medlemsvirksomheder med det
nedenfor anførte arbejde).
Arbejdet omfatter bl.a. installation, reparation, vejledning, programmering og servicering af
alarminstallationer, herunder transmissionssystemer samt deltagelse i alarmudrykningsop‐
gaver.
Der er inden for overenskomstområdet enighed om, at elektrikere skal anvendes ved repara‐
tion og fejlfinding på alarminstallationer.
Faglærte‐overenskomsten, indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal og Dansk El‐For‐
bund, bestemmer i sin indledning følgende gyldighedsområde:
Overenskomsten er gældende for samtlige Dansk Metals og Dansk El‐Forbunds medlemmer
beskæftiget på DI Overenskomst II (HTS)’s medlemsvirksomheder. Overenskomsten omfat‐
ter i faglig henseende alt arbejde, der efter praksis eller forholdets natur bestrides af forbun‐
denes medlemmer.
Overenskomsten mellem Fagligt Fælles Forbund, Chaufførernes Fagforening i København og DI
Overenskomst II (DSA) v/DI for Falck Danmark gældende for Falck Teknik har i § 1, stk. 1, følgende
områdebestemmelse:
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Denne overenskomst dækker det arbejde, der kutymemæssigt danner grundlag for eller na‐
turligt kan indpasses under Falck Tekniks virksomhed. Overenskomsten omfatter løn‐ og ar‐
bejdsvilkår for medarbejdere, der er ansat ved Falck Teknik.

Det er oplyst, at de under sagen omhandlede servicemontører beskæftiget med montage og ser‐
vice af alarmer vil kunne optages som medlemmer i Dansk El‐Forbund

Falck erhvervede i 1993 sikkerhedsdivisionen i ISS, hvorefter det daværende Falck Securitas ud‐
gjorde alarm‐ og sikringsdelen. Falck fusionerede i 2000 med sikkerhedsvirksomheden Group 4, og
Group 4 Falck var da som medlem af HTS‐A omfattet af forgængeren til Alarm‐ og Elektrikerover‐
enskomsten. Falck Danmark A/S blev i 2004 udskilt fra koncernen og købt af en ny hovedaktio‐
nær. Selskabet drev på det tidspunkt ikke vagt‐ og alarmvirksomhed. Falck Teknik, der er en for‐
retningsenhed i Falck Danmark A/S’ assistancedivision, beskæftigede sig i den følgende tid med
brandsluknings‐ og sikkerhedsudstyr i form af hjertestartere mv.
I 2008 påbegyndte Falck Teknik på ny vagt‐ og alarmvirksomhed, nu overvejende ved installation
af simple privatalarmer uden forsikringskrav, dvs. alarmer, der fortrinsvis installeres i villaer og
lejligheder samt mindre erhvervsvirksomheder. Disse enkle alarmer opsættes af en servicemon‐
tør, der tilslutter alarmen elnettet med en stikkontakt, der allerede er monteret i alarmsættet,
hvorefter montøren ved brug af sin pc etablerer mobilforbindelsen mellem alarmen og alarmcen‐
tralen hos Falck Teknik.
27‐30 af de ca. 125 servicemontører, der er ansat ved Falck Teknik, er i dag udelukkende eller
overvejende beskæftiget med installation og service af disse enkle alarmer. Servicemontørerne er
typisk ufaglærte, der har gennemgået en indledende oplærings‐ og arbejdsinstruktion, der pri‐
mært foregår som sidemandsoplæring. Herudover er én af 5‐6 ansatte elektrikere i det væsentlige
beskæftiget med montage og service af alarmer.
Det er under sagen oplyst, at Falck Teknik siden 2008 i alt har installeret mere end 14.000 enkle
alarmer. Falck Sikring har herudover i begrænset omfang installeret alarmer med forsikringskrav
mv., der (bl.a.) skal tilsluttes elnettet af en elektriker.
Falck har henført alle 6 elektrikere under Faglærte‐overenskomsten og alle 125 servicemontører
under Chaufføroverenskomsten. Klager har krævet vedkommende elektriker og de 27‐30 service‐
montører, der er beskæftiget ved alarminstallation mv., henført under Alarm‐ og Elektrikerover‐
enskomsten.
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Opmandens begrundelse
Alarm‐ og Elektrikeroverenskomsten er vel indgået med Dansk El‐Forbund som overenskomstpart
på arbejdstagersiden, men den er efter sin indledende områdebeskrivelse ikke en overenskomst
kun gældende for faglærte. Der er heller ikke under sagen tilvejebragt grundlag for at antage, at
der gælder nogen almindelig faglig undergrænse for Alarm‐ og Elektrikeroverenskomstens faglige
gyldighedsområde, endsige at de omhandlede 27‐30 servicemontører hos Falck Teknik, der alle
om ønsket vil kunne være medlemmer af Dansk El‐Forbund, falder under en sådan grænse.
Alarm‐ og Elektrikeroverenskomsten må herefter anses for en fagspecifik overenskomst gældende
for de af DI Overenskomst II medlemsvirksomheder, der udfører alarmvirksomhed, og overens‐
komsten findes for så vidt at måtte gå forud for både den mere generelle Faglærte‐overenskomst
og for overenskomsten med Chaufførernes Fagforening.
Alarmvirksomhed udgør et ikke uvæsentligt forretningsområde for Falck Teknik. Som medlems‐
virksomhed hos DI Overenskomst II må Falck Danmark A/S derfor i forhold til Dansk El‐Forbund
anses for at være forpligtet til at henføre de 27‐30 servicemontører, der hos Falck Teknik udeluk‐
kende eller overvejende er beskæftiget med montage og service mv. af alarmer, til Alarm‐ og
Elektrikeroverenskomsten. Det samme må gælde for den ene elektriker, der i samme omfang er
beskæftiget med sådant alarmarbejde hos Falck Teknik.
Klagers påstand må herefter tages til følge, og klager må frifindes for indklagedes selvstændige
påstand.

Hver part bærer egne omkostninger og skal betale halvdelen af opmandens honorar mv.

København den 11. marts 2013

Poul Sørensen

