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1. Definitioner

Ved udlicitering forstås, at (institutionen], der af Styrelsen for l'.'ndervisning og Kvaliteter er godkendt til 

at udbyde og gennemføre arbejdsmarkedsuddannelser, indgår en aftale med kursusYirksomheden om, at 

denne Yaretager nærmere definerede opgaver (inklusiv undervisning) i forbindelse med udbud af en eller

flere arbejdsmarkedsuddannelser på institutionens vegne. 

2. Regler

De opga,•er, der er omfattet af denne kontrakt, skal ske inden for de til enhver tid gældende regler på 

området, jf. bilag 1, punkt 2. Kursusvirksomheden er dog ikke forpligtet til at iagttage reglerne om 

statens løn- og ansættelsesvilkår. 

(Institutionen) og [kursusvirksomheden] er erstatningsansvarlige for e,·entuellc tab i medfor af dansk 

rets almindelige regler om erstatningsansvar. 

3. Samarbejdet



r ærværende udlicitering er sagligt begrundet i hensyn, der omfatter kvalitet, rentabilitet og 

udbudsforpligtelse. Udliciteringen sker hermed som led i institutionens behovsdækning af de 

arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, som institutionen er godkendt til. 

Udbuddet sker i institutionens navn. 

Institutionen sørger for, at udliciteringen er synlig på institutionens hjemmeside med angivelse af 

kursusudbyderens navn samt nummer og titel på de udliciterede uddannelser. 

Kursusvirksomheden sorger for, at udliciteringen er synlig på kursusvirksomhedens hjemmeside med 

angiYelse af institutionens navn samt nummer og titel pa de udliciterede uddannelser. 

Det er aftalt mellem institutionen og kursusvirksomheden, at alle informationer og materialer om den 

anden part behandles fortroligt på en rimelig og forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende 

professionelle normer. Anvendelse af fortrolige informationer og materialer skal gensidigt accepteres 

skriftligt af parterne. Dette gælder ogsa anvendelse m·er for tredjeperson. 

Parterne erklærer sig indforstaet med at intet materiale, der måtte komme til kendskab gennem 

samarbejdet, ved planlægning eller udførelse af opgaven, omtales, vises eller videregives til tredjeperson, 

medmindre dette særskilt skriftligt aftales, eller det følger af§ 27 i forvaltningslm·ens kapitel 8. 

Kursusvirksomheden ma ikke samtidig med eller i umiddelbar tilknytning til udliciteringsopgaven 
varetage sammenlignelige opgaver for den virksomhed, organisation eller myndighed m.v., som Al'v1U
aktiviteten afholdes for. 

De almindelige principper i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og interessesammenfald skal 

iagttages i forbindelse med indeværende aftale. 

4. Opgaver

Næn·ærende kontrakt indebærer, at [kursusvirksomheden] på vegne af [institutionen] kan udføre 

opgaver vedrørende AivlU-aktivitet. I bilag 1 punkt 4 er det anført hvilke opgaver, som kan eller ikke 

kan være omfattet af udliciteringen. 

Opgaverne vedrører følgende udbud: 

Nr. 1 

Titel: Opfølgningskursus Sprojtecertifikat - I ,andbrug - kursusmål 4817 5 

Opgaver ifm. uddannelse: Udarbejdelse af program, tilrettelæggelse og afholdelse undervisningen, 

indkaldelse, føring af protokol, bedømmelse og evaluering i vis kvalitet, indkaldelse, foring af protokol, 

bedømmelse og evaluering i vis kvalitet. 

Periode: 9 / 11 2022 

Udgangspunkt for kursets afholdelse: Bornholms Landbrug, Ronnevej 1, 3720 Aakirkeby 



Nr. 2 

Titel: Opfolgningskursus Sprojtecertifikat Landbrug - kursusmal 48175 

Opga,·er ifm. uddannelse: Udarbejdelse af program, tilrettelæggelse og afholdelse undervisningen, 

indkaldelse, føring af protokol, bedømmelse og evaluering i vis kvalitet, indkaldelse, føring af protokol, 

bedømmelse og evaluering i vis kvalitet. 

Periode: 1 7 / 1 2023 

Udgangspunkt for kursets afholdelse: Bornholms Landbrug, Ronnevej 1, 3720 Aakirkeby 

Nr. 3 

Titel: Opfølgningskursus Sprøjtecertifikat - Landbrug- kursusmål 48175 

Opgaver ifm. uddannelse: l'darbejdelse af program, tilrettelæggelse og afholdelse undervisningen, 

indkaldelse, føring af protokol, bedømmelse og evaluering i vis kvalitet, indkaldelse, føring af protokol, 

bedømmelse og evaluering i vis h·alitet. 

Periode: 9 / 3 2023 

L!dgangspunkt for kursets afholdelse: Bornholms Landbrug, Ronnevej 1, 3720 Aakirkeby 

5. Tilsyn

[Institutionen] forer tilsyn med, om [kursus,•irksomhedenJ gennemforer undervisningen i 

overensstemmelse med uddannelsernes centralt godkendte handlingsorienterede mål samt opfylder de 

owige kra,., der stilles til [kursusvirksomheden] i næn·ærende aftale, fx ved anmeldt eller uanmeldt 

besøg tilsyn. I forbindelse med tilsynet kan [institutionen] m·en•ære dele af eller hele unden·isningen. 

6. Økonomi

For de i punkt 4 anforte opga,•er ydes et ,·ederlag pa __ XXX __ kr. for opga,·e 1 

Kursusvirksomheden kan fakturere institutionen med betalingsbetingelser 14 dage netto. 

7. Opsigelse af aftalen

Denne udliciteringsaftale er gældende i perioden: "Startdato 9-11 2022 - slutdato 07 3 2023 for de i 

punkt 4 nævnte opgaver. Kontrakten kan højst have en nrighed pa 12 måneder. 

Denne aftale kan altid af begge parter opsiges med 3 måneders ,·arsel. 



Ved væsentlige ændringer af forudsætningerne for aftalen kan begge parter opsige aftalen uden varsel. 

8. Ophævelse af aftalen ved misligholdelse

Begge parter er berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, safremt der foreligger misligholdelse af 

aftalens forpligtelser fra den anden parts side. Denne ret tilkommer også den ene part, såfremt den 

anden part foretager handlinger, som er i strid med gældende regler inden for 

arbejdsmarkedsuddannelsesområdet eller er i strid med intentionen med denne aftale om udlicitering. 

I tilfælde af, at institutionen ophæver aftalen pa grund af kursusvirksomhedens misligholdelse, vil 

kursusvirksomheden ikke modtage vederlag for uddannelser, som på tidspunktet hvor 

kursusvirksomheden modtager besked om ophæ,·else, endnu ikke er afholdt, selv om de pågældende 

uddannelser allerede er aftalt mellem institutionen og kursusvirksomheden. 

Tilbageholder Styrelsen for Undervisning og K,·alitet tilskud til institutionen på grund af forhold, som 

kan lastes kursusvirksomheden, nedsættes kursusvirksomhedens kra,· på ,·ederlag med et beløb 

snrende til det tilbageholdte tilskud. 

Søger Styrelsen for Undervisning og Kvalitet et allerede udbetalt tilskud tilbagebetalt grundet forhold, 

der kan lastes kursusvirksomheden, kan institutionen kræve et tilsvarende beløb af 

kursusvirksomheden. Institutionen kan modregne sit krav mod institutionen i kursusvirksomhedens 

krav på vederlag mod institutionen. 

Institutionen er forpligtet til løbende at informere kursusvirksomheden om fremtidige ændringer, der 

kan få betydning for denne aftale. 

Institutionen er desuden berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, såfremt kursus,·irksomheden 

ophører med den virksomhed, som aftalen vedrører, eller der indtræder andre omstændigheder, der 

bringer rette opfyldelse af aftalen i fare. 

Begge parter i denne aftale er erstatningsansvarlige i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler. 
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