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Vedr.:  Aftale om kontrolforanstaltninger – forlig i faglig voldgift om fortolkning af 

aftalens § 4 
 
I begyndelsen af 2012 lagde KTO i henhold til retstvistaftalen sag an mod KL vedrørende 
fortolkning af § 4 i aftale om kontrolforanstaltninger. Medlemsorganisationerne er tidli-
gere blevet orienteret herom i brev af 13. marts 2012. 
 
Til medlemsorganisationernes orientering kan det oplyses, at KTO umiddelbart forud for, 
at sagen skulle prøves ved faglig voldgift har indgået forlig med KL i voldgiftssagen. 
Sagen er forligt på, at det nu er konstateret, at der er enighed mellem parterne om, at den 
blotte installation af et GPS-udstyr, som i hjemmeplejens biler i Gribskov Kommune, 
ikke i sig selv udgør en kontrolforanstaltning i aftalens forstand, så længe den ikke an-
vendes til kontrol af de ansatte.  
 
Det er Arbejdsretten, som i en konkret sag mellem LO på vegne af FOA mod KL for 
Gribskov Kommune, besluttede at udsætte denne sag på en fortolkning ved faglig vold-
gift af aftalen om kontrolforanstaltninger. På baggrund af forliget kan LO på vegne af 
FOA herefter fortsætte deres sag for Arbejdsretten. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Eva Agerlin, tlf. 3347 0615. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse                                                                                                         Eva Agerlin 
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