
Side 1

Notat om konflikttrappen
I tilfælde af indledende uoverensstemmelser vedrørende overholdelse af en kon-
trakt tilstræber Ballerup Kommune altid at anvende dialog som første redskab til at 
afværge en optrapning af konflikten. 

Konstaterer Ballerup Kommune, at kontrakten er misligholdt, eller får kommunen 
kendskab til overtrædelse af vilkår om samfundsansvar, arbejdsklausulen eller soci-
alt ansvar/sociale klausuler m.v., foretager kommunen følgende manøvre:

Misligholdelse af kontrakten
Ved misligholdelse af entreprisekontrakten/kontrakten søger Ballerup kommune al-
tid i første omgang dialog med entreprenøren/leverandøren.  

I entrepriseforhold er der i almindelige betingelser for bygge og anlæg fra 2018 (AB 
18) aftalt en konflikttrappe i entreprisevilkårene, hvilket betyder, at parterne skal 
starte med at søge tvister afklaret og forligt ved forhandling. Løses tvisten ikke ved 
forhandling kan parterne vælge mellem at løse tvisten gennem mediation eller 
mægling. Er tvisten fortsat umulig at løse er sidste mulighed at bringe tvisten til 
løsning via en voldgiftssag.

I andre kontraktforhold, forsøges evt. tvister forligt ved dialog/forhandling. Ligesom 
i entrepriseforhold griber vi først til anvendelse af voldgift/domstolene som en ab-
solut sidste mulighed, hvis dialog og forhandling ikke kan løse tvisten.

Overtrædelse af erklæring/vilkår om samfundsansvar
Hvis der opstår mistanke om at leverandøren ikke lever op til sit samfundsansvar 
ved ikke at overholde en eller flere ILO bestemmelser inden for områder som men-
neskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, vil Ballerup 
Kommune foretage en opfølgning ved at anmode leverandøren om en redegørelse. 
Herefter indleder Ballerup Kommune en dialog med leverandøren med henblik på at 
bringe overtrædelsen til ophør. 

Ved væsentlige overtrædelser af leverandørens samfundsansvar har Ballerup kom-
mune efter forudgående dialog med leverandøren mulighed for at ophæve kontrak-
ten. 
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Side 2

Overtrædelse af arbejdsklausulen
Hvis der opstår mistanke om at leverandøren ikke lever op til sit samfundsansvar
eller overtræder arbejdsklausulen, foretager Ballerup Kommune en opfølgning via 
kommunens tekniske revisor. Ved en væsentlig overtrædelse af leverandørens
samfundsansvar eller ved overtrædelse af arbejdsklausulen har Ballerup kommune 
efter forudgående dialog med leverandøren mulighed for at ophæve kontrakten.
Kommunen kan vælge at supplere kontrollen med at henvise til det fagretlige sy-
stem.

Overtrædelse af socialt ansvar/sociale klausul
Ballerup Kommune er fremover som følge af nye regler for sociale klausuler forplig-
tet til at følge op på overholdelsen af de sociale klausuler i kontrakten. 

Dette indebærer, at der vil blive foretaget opfølgning på, om klausulen efterleves 
med indledende dialog. Resulterer dialogen ikke i en overholdelse af klausulen, 
sanktioneres med bod eller i yderste konsekvens ophævelse af kontrakten. 


