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§ 1 FORMÅL OG INDHOLD
Nærværende aftale er en rammeaftale, der danner rammerne for et udvidet uddannelses-,
forsknings- og udviklingssamarbejde mellem parterne. Formålet med aftalen er således at
styrke forsknings- og udviklingsaktiviteterne på begge institutioner.
Underaftaler til denne aftale forudses at inkludere, men ikke begrænse sig til, følgende:
–
–
–
–
–
–

Kvalitetssikring af forskning
Konsulentydelser
Fælles forsknings- og udviklingsaktiviteter
Undervisning
Uddannelsesudvikling
Kompetenceudvikling

§ 2 PARTERNES FORPLIGTELSER
UC SYD forpligter sig som følge af denne aftale til:
–	At sikre de nødvendige personalemæssige ressourcer til at kunne indgå underaftaler
som beskrevet i § 1.
–	At stille en overordnet kontaktperson til rådighed for den samlede rammeaftale.
– At informere FAK om eventuelle ansøgninger om ekstern finansiering til fonde og
lignende, hvor også FAK har adgang til finansiering.
– At arbejde aktivt for at tilvejebringe ekstern finansiering til de fælles aktiviteter.
FAK forpligter sig som følge af denne aftale til:
–	At sikre de nødvendige personalemæssige ressourcer til at kunne indgå underaftaler
som beskrevet i § 1.
–	At stille en overordnet kontaktperson til rådighed for den samlede rammeaftale.
– At informere UC SYD om eventuelle ansøgninger om ekstern finansiering til fonde og
lignende, hvor også UC SYD har adgang til finansiering.
– At arbejde aktivt for at tilvejebringe ekstern finansiering til de fælles aktiviteter.
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§ 3 STYRINGS- OG BESLUTNINGSKOMPETENCE
Dekanen for FAK og rektor for UC SYD nedsætter en styregruppe bestående af følgende
medlemmer:
Fra UC SYD:
–	Birthe Friis Mortensen, rektor – bfmo@ucsyd.dk
–	Alexander von Oettingen, prorektor – avoe@ucsyd.dk
–	Keld Thorgaard, forskningschef – ktho@ucsyd.dk
Fra Forsvarsakademiet:
–	Ole Kværnø, dekan – dekan@fak.dk
–	Nina Uller, prodekan – de-02@fak.dk
–	Jacob Henius, institutchef, lnstitut for Ledelse og Organisation – iloch@fak.dk
Gruppen suppleres med relevante parter fra de to organisationer efter behov.
Styregruppen mødes én gang årligt med henblik på bl.a.:
–	Udveksling af erfaringer/best practice.
–	Opfølgning på nuværende samarbejdsaftaler.
–	Drøftelse/udvikling af fremtidige samarbejdsmuligheder.
Alle ændringer i denne aftale og underaftaler til denne aftale skal godkendes af styregruppen.

§ 4 IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Samtlige rettigheder til
arbejdsresultaterne, herunder rettigheder til produkter, dokumenter,
–	
uddannelsesforløb m.v., der udarbejdes af parterne under denne aftale samt underaftaler,
tilhører i udgangspunktet parterne i fællesskab, med mindre der konkret er aftalt andet.
Såfremt ovennævnte materialer og rettigheder skal anvendes uden for samarbejdet,
kræves der udtrykkelig enighed mellem parterne herom, ligesom der kræves enighed
mellem parterne, hvis materialet skal anvendes til andet, end hvad der fremgår af formalet
med nærværende samarbejde.
Produkter og rettigheder, som aftaleparterne har udarbejdet inden aftalernes indgåelse
og stiller til rådighed for denne aftale og/eller underaftaler, tilhører den part, som stiller
materialet til rådighed.
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§ 5 ØKONOMI
Økonomien for de enkelte underaftaler fastsættes i disse. Følgende overordnede principper skal gælde:
–	Aftalernes aktiviteter skal være omkostningsdækkede.
–	Der skal være gennemsigtighed vedrørende omkostninger forbundet med aktiviteten.
–	Der betales ikke for udvikling af fælles aktiviteter mellem institutionerne
– Aktiviteter, der rekvireres af den ene institution alene, finansieres af den rekvirerende
institution.
–	Finansieringen af fælles aktiviteter aftales i underaftaler.

§ 6 FORTROLIGHED
En forudsætning for samarbejdet er, at UC SYD og FAK frit kan udveksle information og
idéer, hvilket sker under den klare forventning om, at dette sker i fortrolighed, og at den
anden part ikke misbruger denne information til formål, der ligger uden for nærværende
aftale.
Således er det også en forventning til parterne, at de, når de agerer i hinandens miljø, vil
tildele hinandens ansatte og samarbejdspartnere den samme åbenhed og dermed fortrolighed som ellers er beskrevet i denne aftale.

§ 7 IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR
1. Denne aftale er udfærdiget i to originaler, en til hver part.
2.	Enhver form for ændringer eller tilføjelser til nærværende aftale kræver enighed mellem
parterne, og ændringerne eller tilføjelsen skal foreligge i form af et skriftligt tillæg, underskrevet af begge parter.
Aftalen træder i kraft ved begge parters underskrift og gælder, indtil den opsiges af en af
parterne eller bortfalder på grund af misligholdelse, jf. §7 pkt.3 og pkt.4.
3.	Denne aftale kan opsiges at begge parter med seks måneders varsel. En eventuel
opsigelse meddeles skriftligt til alle styregruppens medlemmer.
4.	Ved en parts væsentlige misligholdelse at forpligtelser i henhold til denne partnerskabsaftale kan den anden part vælge at ophæve samarbejdet uden yderligere varsel.
Er der tale om misligholdelse, der med rimelighed kan afhjælpes, er den ikke-misligholdende part dog forpligtet til at give den misligholdende part skriftligt påkrav med en frist på
14 dage til at afhjælpe forholdet.
Afhjælpes misligholdelsen ikke, kan samarbejdet herefter hæves uden yderligere varsel.
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Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. følgende forhold, uden at der er tale om en
udtømmende liste:
–	Væsentlig eller gentagne forsinkelser med hensyn til overholdelse at aftalt tidsplan både
internt som over for evt. eksterne parter og kunder.
–	Væsentlige gentagne overtrædelser at forpligtelser i henhold til ressourceplanen.
–	Manglende tilvejebringelse at de ressourcer, der forudsættes.
–	Gentagen udeblivelse fra indkaldte møder uden gyldig grund.
–	Ved aftalens ophør ophører alle parternes forpligtelser og rettigheder under aftalen,
bortset fra sådanne forpligtelser og rettigheder, som er opstået før aftalens ophør, og
bortset fra eventuelle modstående bestemmelser i aftalen.
–	Hvis implementeringen at denne aftale er forsinket, forhindret eller på anden vis påvirket at årsager, der skyldes force majeure, hvilket betyder det er uden for den påvirkede
parts kontrol, skal den part, der er påvirket, hurtigst muligt advisere den anden part.

Kolding, den 9. februar 2016
Forsvarsakademiet 					UC SYD

Ole Kværnø						Birthe Friis Mortensen
Dekan							Rektor
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