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Trafikselskabet Movia 

 
•  Oprettet iht. lov om trafikselskaber 
 
•  Finansieret af regioner og kommuner 

•  Et kommunalt fællesskab 
 
•  Omfattet af 

–  Kommunestyrelsesloven 
–  Offentlighedsloven 
–  Forvaltningsloven 
–  Persondataloven (offentlige myndigheder) 
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Movias opgaver 

•  Kommuner og regioner bestiller  

-  Bustrafik  
 
-  Togtrafik 

-  Flextrafik 

•  Movia udbyder, planlægger og koordinerer kørslen 
 
•  Udføres af selvstændige busselskaber 
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Kameraer i billetkontrollen – hvorfor? 

•  Udsat personalegruppe – trusler og fysiske angreb 
 
•  Ansvar for arbejdsmiljø 
 
•  Forebyggelse af konfliktfyldte situationer 
 
•  Opklaring af straffelovsovertrædelser 

–  Bedre kvalitet af optagelser 
–  Optagelser med lyd 

Ø  Forsøgsperiode – evalueres efteråret 2015  
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Udfordringer 

•  Hvad siger lovgivningen? 
 
•  Må man optage lyd? 

•  Hvad kan kameraet? 
 
•  Oplysningspligt – hvordan?  
 
•  Hvad med sikkerheden og fortroligheden? 
 
•  Hvad med indsigtsretten? 
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Sådan fungerer det 

•  Aktiveres via ”armbånd”  

•  Når medarbejderen føler sig  
truet 

•  Gemmer kun optagelser  
ved aktivering  

 
•  Data overføres automatisk til server 
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Proces 

•  Juridiske undersøgelser 

•  Tekniske undersøgelser  

•  Dialog med Datatilsynet 

•  Movias bestyrelse 

•  Varsling af medarbejdere 

•  Informationsmateriale 

•  Interne instrukser 

•  Klar til håndtering af indsigtsretten 
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Juridiske overvejelser 

•  TV-overvågningsloven gælder ikke 
Ø  PDL kap. 6a om tv-overvågning? 

 
•  Persondatalovens almindelige regler gælder 

–  Hjemmel  (§ 6, stk. 1, nr. 6  +  § 8, stk. 1) 
–  Formål og proportionalitet 
–  Oplysningspligt 
–  Indsigtsret 
–  Sletning 
–  Sikkerhed 
–  Anmeldelse til Datatilsynet 

•  Straffelovens § 263 - lydoptagelser 
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Lydoptagelser   

Straffelovens § 263, stk. 1 
”Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som 
uberettiget 
… 
3) ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser 
fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre 
eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv deltager i, eller 
hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang.” 
 
Argumenter 
•  Ikke ”hemmelig” optagelse 
•  Kontrolløren deltager i samtalen 
•  Ikke forsæt til at optage bi-personer 
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Sådan informerer vi 

•  Skilt på uniform 
 
•  Mundtlig information 

•  Folder  
 
•  Information på website 
 
•  Pressemeddelelse 

Ø  Interne retningslinjer 
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Indsigtsret 

Personer på optagelsen har indsigtsret; 

-  Kunder der kontrolleres 
-  Kontrolløren selv 
-  Andre (bi-personer) 

Hvordan gennemføres indsigtsretten? 
 
-  Optagelsen sikres fra sletning 
-  Teknisk sløring af billede og lyd 
-  Sikker identifikation af kunden 
-  Sikker udlevering 
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Sikkerhed 

•  Udleveres kun til politiet 
 
•  Skærm er deaktiveret og password-beskyttet 

•  Kontrolløren kan ikke se optagelsen 
 
•  Få medarbejdere har adgang 
 

–  Ved udlevering til politiet 
–  Ved håndtering af indsigtsbegæringer  
 

•  Automatisk sletning efter 14 dage  
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Konklusioner 

•  Inddrag Datatilsynet tidligt 
 
•  Teknikken kan meget! 
 
•  Involvér medarbejderne 
 
•  Tag informationsdelen alvorligt 
 
•  Begræns lagring af optagelser 
 
•  Vær klar til at håndtere indsigtsbegæringer 
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Spørgsmål? 

 
 
 
Koncernjurist Tina Cort Pedersen 
Trafikselskabet Movia 
+45 36 13 18 94 
tcp@moviatrafik.dk 
www.moviatrafik.dk  


