
Mellem  
 
Socialt Udviklingscenter SUS 
Nørre Farimagsgade 13  
1364 København K 
(i det følgende kaldet ”SUS”) 
 
og 
 
Sundhedsplejen  
Børne og Ungeområdet 
Peter Bangs vej 26, 5. 
2000 Frederiksberg 
 (i det følgende kaldet ”Sundhedsplejen Frederiksberg”) 
 
er dags dato indgået følgende: 
 

 

Samarbejdsaftale 
 
om projekt Fædre på Forkant 
(finansieret af Det Obelske Familiefond) 
 
(SUS og Sundhedsplejen Frederiksberg benævnes i fællesskab ”parterne”). 
 
§ 1 Baggrund 
1.1 Socialt Udviklingscenter SUS er en uafhængig nonprofit virksomhed, etableret 

som en almennyttig forening. 
 

Socialt Udviklingscenter SUS’ formål er at udvikle og gennemføre initiativer, der 
fremmer mulighederne for et godt liv for mennesker, som befinder sig i en svær 
livssituation, herunder at fremme individets selvbestemmelse inden for et 
solidarisk fællesskab. 

 
1.2   SUS og Sundhedsplejen Frederiksberg har aftalt i samarbejde at gennemføre 

projekt Fædre på Forkant 
 
1.3   Målgruppen for projektet er børn og fædre i sårbare småbørnsfamilier. 
 
§ 2 Aftalens indhold, tidsplan samt budget 
Aftalens indhold er præciseret i projektbeskrivelse og budget som fremgår af vedlagte 
bilag 1, 2 og 3. 
 
 
§ 3 Statusmøder  
Parterne kan aftale, at der afholdes statusmøder såfremt det findes hensigtsmæssigt, 
bl.a. med gennemgang af projektets status set i relation til den udarbejdede tidsplan. På 
mødet udarbejdes et beslutningsreferat, såfremt det findes relevant. 
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§ 4 Betaling af honorar 
SUS er bevillingsansvarlig over for Det Obelske Familiefond. 
 
I budgettet er tilskuddet til Sundhedsplejen Frederiksberg præciseret. 
 
Betalingen for projektet falder i tre ratebeløb ved at Sundhedsplejen Frederiksberg 
fremsender faktura. Første faktura fremsendes ultimo december 2018. Anden faktura 
fremsendes ultimo juni 2019. Tredje og sidste faktura fremsendes ved projektets 
afslutning ultimo december 2019 
 
På faktura skal timer, transport- og følgeomkostninger fremgå separat. Bilag 
vedlægges. 
 
§ 5   Betalingsbetingelser 

           Betalingsbetingelser er netto 14 dage, jf. faktura. 
  
§ 6  Immaterielle rettigheder og fortrolighed 
SUS besidder samtlige rettigheder (herunder kommercielle rettigheder) til rapporter, 
publikationer og tegninger etc. Sundhedsplejen Frederiksberg har en uindskrænket 
brugsret til at anvende det udarbejdede materiale i sin organisation. 

 
Parterne er enige om at behandle indholdet af nærværende aftale fortroligt, også efter 
aftalens ophør. 

§ 7  Ansvar 
Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler. 
 
SUS samlede erstatningsansvar for direkte tab kan maksimalt udgøre 50 % af det 
erlagte konsulenthonorar. 
 
SUS er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab. 

§ 8   Force Majeure 
Ingen af parterne skal anses for ansvarlig overfor den anden part for så vidt angår 
forhold, der ligger udenfor Partens kontrol, og som Parten hverken ved kontraktens 
underskrift, eller ved en aftale om ændringer, burde have taget i betragtning og ej heller 
burde have undgået eller overvundet. 
 
Force Majeure ved forsinkelse kan maksimalt gøres gældende med det antal 
arbejdsdage, som Force Majeure situationen varer.  
 
En forudsætning for at en part kan påberåbe sig force majeure er, at denne opfylder 
følgende betingelser: 
 

a. Umiddelbart efter force majeure-situationen er blevet konstateret, skal den 
part, som er ramt af force majeure, skriftligt informere den anden part om 
grundlaget for og, hvis muligt, varigheden af forsinkelsen, samt hvilke 
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forholdsregler parten har truffet for at bringe force majeure-situationen til 
ophør. 

 
b. Den berørte part skal uopfordret dokumentere over for den anden part, at 

forsinkelsen skyldes force majeure.  
 
§ 9 Misligholdelse 
Hver af parterne skal være berettiget til at ophæve nærværende aftale uden varsel  
og uden præjudice for nogle af de krav, herunder et eventuelt erstatningsansvar,  
den ophævende part måtte have overfor den anden part, i tilfælde af sidstnævntes 
væsentlige misligholdelse af aftalen. 
 
Ønsker en part at påberåbe sig en misligholdelse af den anden parts forpligtelser efter  
§ 2, skal forholdet berigtiges på en for den påberåbende part acceptabel måde inden 8 
dage efter, at påkravet er kommet frem til den anden part. Sker dette ikke, kan den 
påberåbende part efter 8 dages fristens udløb uden yderligere varsel ophæve aftalen. 
Såvel påkravsskrivelsen som ophævelsesskrivelsen skal fremsendes ved anbefalet 
brev til den anden part.   
 
§ 10  Aftalens varighed og ophør 
Nærværende aftale træder i kraft ved underskrift af samarbejdsaftalen og ophører den 
31.12.2019. 
 
§ 11 Kontraktændringer 
Eventuelle ændringer til samarbejdsaftalen skal udfærdiges som tillæg og skal være 
underskrevet af begge parter for at være gyldige. Mundtlige aftaler vil kun være gyldige, 
hvis de efterfølgende udarbejdes skriftligt. 
 
Det skal være anført i tillægget, hvilken indflydelse ændringerne evt. har på pris, tid og 
ydelse med specifik angivelse af de bestemmelser i samarbejdsaftalen, som 
ændringerne influerer på. 
 
§ 12 Mediation 
12.1 Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling mellem sig. 
 
12.2 Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling mellem sig, skal  
        konflikten søges løst ved mediation. 
 
12.3 Hvis ikke parterne inden 14 dage efter, at en af dem har fremsat ønske om 
        mediation, er blevet enige om, hvem der skal være mediator, kan hver af parterne 
        anmode Mediatoradvokater c/o Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 
        København K, om at bringe en mediator i forslag. 
 
12.4 Mediation skal finde sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende 
        standardaftale for mediation fastsat af Mediatoradvokater, foreningens etiske 
        regler og reglerne om god advokatskik. 
 
12.5 Hver part betaler halvdelen af mediators honorar og udgifter i anledning af 
        mediationen. 
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12.6 Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at der blev fastsat 
        ønske om mediation, er enhver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort 
        endeligt og bindende i henhold til § 13. 
 
§13 Tvister 
13.1 Alle uoverensstemmelser vedrørende nærværende kontrakt, der ikke kan løses 
        ved hjælp af procedurerne i § 12, skal afgøres efter dansk ret og ved ordregivers 
        hjemting. 
 
§ 14 Underskrift 
Aftalen underskrives af hver af parterne. 
 
Aftalen oprettes i to enslydende eksemplarer, hvoraf hver part opbevarer sit 
underskrevne eksemplar. 
 
 
 
 
København, den  
 
For Socialt Udviklingscenter SUS                    For Sundhedsplejen Frederiksberg
   

 
__________________                               __________________________ 
      Per Holm                                      
     Direktør 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagsoversigt: 
 
Bilag 1: Projektansøgning 
Bilag 2: Nedjusterede projektaktiviteter 
Bilag 3: Revideret budget 


