
Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2016.0158 

Dansk El-Forbund 

(advokat Cecilia Ricard) 

mod 

DI Overenskomst II 

for  

G4S Security Services A/S 

(advokat Annette Fæster Petersen)       

Uoverensstemmelsen angår, om det er i strid med Alarm- og elektrikeroverenskomsten, at vagter 

er blevet inddraget i arbejdet med at udskifte batterier i trådløse privatalarmer. 

Klager har nedlagt påstand om, at indklagede skal anerkende, at arbejdet, som udføres ved batte-

riskift i G4S privatalarmer P4/P5, er omfattet af Alarm- og elektrikeroverenskomsten. 

Indklagede har påstået frifindelse.  

Sagen blev mundtligt forhandlet den 18. september 2017 med undertegnede fhv. højesterets-

dommer Poul Sørensen som opmand. 

Der blev afgivet forklaring af tidligere ansat servicemontør og tillidsrepræsentant A, 

servicemontør og tillidsrepræsentant B, servicemontør og tillidsrepræsentant C, vagt D, tidligere 

ansat E, direktør for installation, service og logistik Jacob Rosendal, HR-direktør Louise Voss 

Nygaard, vagtdirektør Julian Rudland, projektleder F og uddannelseskonsulent G.  

Under den mundtlige forhandling blev det demonstreret, hvorledes det omtvistede arbejde med 

batteriskift foretages. 

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 mundtligt meddelte 

tilkendegivelse, hvorefter indklagede ville blive frifundet. 
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Baggrunden for sagen 

 I 1991 blev der i Overenskomst om løn- og arbejdsforhold indgået mellem Alarmbranchens Ar-

bejdsgiverforening og Dansk El-Forbund indsat sålydende  

INDLEDNING: 

Overenskomsten omfatter medlemmer af Dansk El-Forbund – elektrikere, alarm-/el-tekni-
kere, AIA-montører (beskæftiget hos VABA’s medlemsvirksomheder med det nedenfor an-
førte 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. 
… 

 

Ordlyden svarer for så vidt ganske til indledningen i den nugældende Alarm- og elektrikeroverens-

komst indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk El-Forbund.  

Batteritilslutning i alarmer kendtes, da bestemmelsen blev indført, i alt væsentligt kun i form af 

blokbatterier i tilknytning til erhvervsalarmer. Trådløse batteridrevne alarmer blev først påbe-

gyndt anvendt af G4S i 1996. 

Servicering af alarmerne inkl. batteriskift blev i 1991 udelukkende foretaget af elektrikerne (mon-

tørerne), og dette fortsatte, efter at virksomheden (dengang Group 4 Falck) fra omkring 2001 på-

begyndte at installere de nu omhandlede privatalarmer af typen P4/P5, hvor rum-, dør- og nøgle-

bokssensorerne er forsynet med små runde litiumbatterier, der skal udskiftes hvert 2.-4. år. I pri-

vathjem er der typisk opsat 3-5 rumsensorer. G4S har i dag installeret ca. 70.000 privatalarmer, 

heraf ca. 45.000 af typen P4/P5. 

Angiveligt for bedre at udnytte vagternes beredskabstid og for at muliggøre batteriskift i privat-

hjem efter almindelig arbejdstids ophør besluttede virksomheden i februar 2016, at vagterne 

skulle deltage i arbejdet med udskiftning af batterierne. Efter at vagterne havde fået et kort ind-

ledende kursus i batteriskiftet, og derefter efter sidemandsoplæring, foretages de omhandlede 

batteriskift nu således, at montørerne, der alt overvejende arbejder kl. 8-16, foretager batteriskift 

inden for deres almindelige arbejdstid, mens vagterne foretager batteriskift efter kl. 16, evt. tillige 

i den sidste del af montørernes arbejdstid. Gennemsnitligt foretager vagterne batteriskift i alt i 22 

installationer dagligt. Gennemsnitligt 8 % af batteriopgaverne kræver efterfølgende montørtid. 

Montørerne kører alarmopkaldene i dagtimerne. 
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I virksomheden er der inden for området ansat ca. 110 montører. Der er ansat ca. 120 vagter for-

delt på 42 kredse (vagtbiler). Indklagede har opgjort, at vagterne gennemsnitligt bruger 2,33 % af 

arbejdstiden til batteriskift, i enkelte kredse op til 11 % af arbejdstiden.  

Arbejdet med batteriskift foretages for vagternes vedkommende således, at vagten ved ankom-

sten til boligen ringer til alarmcentralen, der derefter sætter den pågældende alarminstallation i 

testmode. Vagten går derefter ind i boligen og kan på alarmpanelet se, hvor mange sensorer mv., 

der er tilsluttet alarmen i boligen. Dækslet på hver af sensorer åbnes med en lille værktøjsenhed, 

hvorefter batterierne skiftes. Inde i sensorerne er placeret en trykknap, hvormed de nye litium-

batterier startes op fra dvale. Låget på sensorerne trykkes på plads. Vagten kontrollerer på pane-

let, at alle sensorerne er aktive, og tilkobler derefter alarmsystemet. Arbejdstiden er gennemsnit-

ligt 24 minutter. Montørernes batteriskift foregår i princippet på samme måde, men her sættes 

alarmen i servicemode, hvorved montørens almindelige arbejde på alarmen gøres muligt. 

Opmandens begrundelse 

Som anført i opmandens tilkendegivelse af 11. marts 2013 (FV2012.0143) må Alarm- og elektriker-

overenskomsten anses for en fagspecifik overenskomst gældende for de af DI Overenskomst II 

medlemsvirksomheder, der udfører alarmvirksomhed, og må for så vidt gå forud for andre mere 

generelle overenskomstområder. 

Alarm- og elektrikeroverenskomsten er dog efter områdebeskrivelsen i indledningens stk. 2 – jf. 

tillige sammenholdt med stk. 3 – ikke en overenskomst, der kun gælder for faglærte, og den fin-

des ikke at være til hinder, at en medlemsvirksomhed lader ufaglærte delelementer udføre af 

andre faggrupper end de i indledningens stk. 1 nævnte.  

De batteriskift, som G4S siden februar 2016 til dels har ladet vagterne udføre, krævede vel en kort 

oplæring, men må dog i sig selv anses for en forholdsvis simpel og yderst begrænset del af de 

alarminstallationsarbejder, som overenskomsten omfatter. Uanset at batteriskift vel er en del af 

serviceringen af alarminstallationer, findes indklagede på anførte baggrund at have været beretti-

get til al lade vagterne deltage i arbejdet med batteriskrift som sket.  

Idet bemærkes, at klagers påstand må forstås således, at batteriskift eksklusivt skal henhøre un-

der Alarm- og elektrikeroverenskomsten, må indklagede herefter frifindes for klagers påstand. 

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

København den 25. september 2017 
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Poul Sørensen 


