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Samarbejdsaftale vedr. Norske Hus

Frederiksberg Have og Søndermarken 
Norske Hus indgår som del af udviklingen af Frederiksberg Have og 
Søndermarken, og dermed som del af Slots- og Kulturstyrelsens forpligtelse til at 
formidle og nyttiggøre statens slotte og haver. Anvendelsen af Norske Hus som 
naturformidlingsbase skal således bidrage til havens rekreative miljø og 
understøtte de formidlingspotentialer, som denne del af kulturarven repræsenterer. 

Samarbejdsmøder
For at understøtte samarbejdet mellem parterne, er det væsentligt, at 
undervisningsaktiviteter og anlæggets tilstand løbende tages op til revision. 
Parterne er i den forbindelse enige om, at det skal ske i dialog, og at det skal 
foregå ud fra sunde overvejelser. 
Mere konkret aftales det, at der 1 gange om året afholdes samarbejdsmøde, der 
som minimum har følgende dagsorden: 

1) Dialog om undervisningsaktiviteter og anlæggets tilstand 
2) Dialog om særlige arrangementer 
3) Driftsforhold og parternes ydelser 
4) Evt. 

På møderne deltager repræsentant for lejer og udlejer. Den endelige 
mødedeltagelse sker ud fra princippet om, at de daglige udfordringer løses bedst 
med deltagelse af de konkret berørte personer. Således vil lejeren ofte være 
repræsenteret ved sin daglige leder, mens udlejeren ofte vil være repræsenteret 
ved Ejendomskoordinatoren og Slotsgartneren.

Organisation

Udlejer er pr. 1.6.2018 organiseret på følgende vis: 
 Slots og Kulturstyrelsen, Center for Slotte og Haver har det 

administrative og overordnede ansvar for Frederiksberg Have og 
Søndermarken. 

 Slotsgartner Lars Friis er daglig repræsentant for Slots- og 
Kulturstyrelsen og ansvarlig for driften af haven. 

 Til Frederiksberg Have og Søndermarken er endvidere knyttet en 
arrangementskoordinator, som skal kontaktes ved ønske om afholdelse af 
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arrangementer, der ligger ud over den oprindelige aftale. Henvendelse 
sker pr. mail til slotshave@slks.dk.

Lejeren er pr 1.6.2018 organiseret ved:
 Frederiksberg Kommune, Kultur og Fritidsafdelingen

Parterne er enige om, at der løbende sker en udvikling af sammensætningen af 
personer såvel som organisation, og forpligter sig til løbende at drøfte den 
aktuelle bemanding af opgaverne
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