
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vis hjælpelinjer som er  
en hjælp ved placering af 

objekter og billeder: 
1. Højreklik  

>Gitter og Hjælpelinjer’ 
2.  Sæt hak ved  

’Vis’ tegnehjælpelinjer på 
skærmen 

3. >OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indsæt billede 
Format: H19,05 x 25,4 cm 

Klik på billedeindsættelses-
ikonet, find billede >Indsæt 

Metroselskabets 
tvistløsningspolitik 

ANNE-GRETHE FOSS, VICEADM. DIREKTØR METROSELSKABET 



Indsæt billede: 

Format:  

H19,05 x B25,4 cm 

Indsæt billede,  

højreklik på billedet  

og ‘Placér bagerst’ 

 

20. maj 2015/AGF 

Agenda 
 

• Baggrund 
• Virksomhedspolitik for tvistløsning 
• Eksempler på tvistløsning 
• Afslutning 

 



Indsæt billede: 

Format:  

H15,25 x B11,51 cm 

 
En kontrakt er en gensidig 
aftale mellem ligeværdige 
parter 

 
Det kræver 
• Fairness 
• Gensidig respekt 
• Dialog 
• Løsningsorientering 

20. maj 2015/AGF Virksomhedspolitik 



Indsæt billede: 

Format:  

H15,25 x B11,51 cm 

Udfordringer 

 

• Fokus på kontrakten eller 

på praktiske løsninger 

• Fokus på rettigheder eller 

på fælles interesser 

• Fokus på at udskyde eller 

på at løse konflikter 

20. maj 2015/AGF Virksomhedspolitik 



Indsæt billede: 

Format:  

H15,25 x B11,51 cm 

20. maj 2015/AGF Dilemmaer mellem bygherrens og entreprenørens interesser 

 

• Produkt / produktion 

• Konkurrence / økonomiske 

pres 

• Langvarig kontrakt / 

foranderlighed 



Indsæt billede: 

Format:  

H15,25 x B11,51 cm 

20. maj 2015/AGF Dilemma: Produkt / produktion 

Udbudsproces 
 

• Anskaffelse af tog til 

Cityringen 

• Designkrav til tog 

• Tog under produktion 



Indsæt billede: 

Format:  

H15,25 x B11,51 cm 

Eksisterende Metro CW-
kontrakt 
 

• Højere omkostninger end 

forventet 

• Likviditetsbro 

• “Metro First” 

20. maj 2015/AGF Dilemma: Konkurrence / økonomisk pres 



Indsæt billede: 

Format:  

H15,25 x B11,51 cm 

Eksisterende Metro CW-
kontrakt 
 

• Højere slutregning 

• Forhandlinger 

• Voldgift 

 

20. maj 2015/AGF Dilemma: Konkurrence / økonomisk pres 



Indsæt billede: 

Format:  

H15,25 x B11,51 cm 

Cityringens ændrede 
myndighedsregime 
 

• Ændring af 

myndighedsregime 

• Klagesager og forsinkelser 

• Aftale om ny tidsplan 

20. maj 2015/AGF Dilemma: Langvarig kontrakt / foranderlighed 



Indsæt billede: 

Format:  

H15,25 x B11,51 cm 

Cityringens arbejdsmarked 
 

• ILO krav 

• Nye arbejdsmarkedsforhold 

• Nye kontraktkrav 
 

20. maj 2015/AGF Dilemma: Langvarig kontrakt / foranderlighed 



Indsæt billede: 

Format:  

H19,05 x B25,4 cm 

Indsæt billede,  

højreklik på billedet  

og ‘Placér bagerst’ 

 

20. maj 2015/AGF Afslutning 

Fokus på 
 

• Fælles interesser i stedet for modsætninger 

• Dialog i stedet for skriftlige erklæringer 

• Løsninger i stedet for rettigheder 


