PARTNERSKABSAFTALE
FOLKEMØDET

1. Parterne

Denne aftale ("Aftalen") er indgået mellem
Bornholms Regionskommune ("BRK")
CVR-nr. 26 69 63 48
og

Foreningen Folkemødet ("Foreningen")
CVR-nr 37 65 69 17

2. Baggrund og formål

2.1

Folkemødet er en politisk festival, som afholdes hvert år i uge 24 i Allinge. Folkemødet
har i årene 2011-2016 været afholdt af BRK, men for at sikre den videre udvikling af
Folkemødet er Foreningen Folkemødet stiftet på initiativ af BRK

2.2

Fra og med 1. januar 2017 er det således intentionen, at Foreningen skal stå for udvik
ling, produktion og afvikling af Folkemødet i et tæt partnerskab med BRK. Aftalen skal
regulere samarbejdet og opgavefordelingen mellem de to parter.

2.3

Samtidig med indgåelsen af partnerskabsaftalen sker der pr. 1. januar 2017 virksom
hedsoverdragelse til Foreningen af de medarbejdere i BRK, der er beskæftiget med
opgaver relateret til Foreningens forpligtelser i Aftalen.

2.4

Herudover vil der blive foretaget en gennemgang af indgåede aftaler med eksterne
leverandører med henblik på overdragelse til Foreningen, i det omfang de indgåede
aftaler relaterer sig til Foreningens forpligtelser i Aftalen, og i det omfang de indgåede
aftaler ikke er til hinder herfor.
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2.5

På sigt vil partnerskabet kunne rumme et samarbejde om andre arrangementer i
Allinge, som afholdes på de samme arealer som Folkemødet. Ingen parter er dog
forpligtet hertil,

3. Forpligtelser og ansvarsfordeling
3.1

BRK's forpligtelser og ansvar

3.1.1 BRK stiller i videst muligt omfang kommunale arealer i og omkring Allinge til rådighed
både for afholdelsen af selve Folkemødet og for anvendelse i øvrigt i forbindelse med
Folkemødet.
Areallejen bifalder BRK.
3 12 BRK klargør de til rådighed for Folkemødet stillede arealer og havnebassiner til
udlejning, til campingområder, p-pladser til biler og busser. Klargøring omfatter
nødvendige befæstninger, trafikal skiltning, til- og frakørselsanlæg til p-pladser,
festivalplads og backstageområder.
3 13 BRK sørger for at grønne områder i og omkring Allinge fremstår klar til brug for
Folkemødet og sørger efterfølgende for udbedring af skader forårsaget af Folkemødet.
Omkostninger til dækning af skader, som ikke er en naturlig følge af Folkemødets
afvikling, forvoldt forsætteligt eller ved grov uagtsomhed, kan af BRK søges erstattet
hos skadevolder
3.1.4 BRK står, i samarbejde med politiet, for trafikplanlægning og -afvikling i og omkring
Allinge i forbindelse med Folkemødet.
3.1.5 BRK tilvejebringer og står for drift af toiletfaciliteter i og omkring Allinge i forbindelse
med Folkemødet og sørger i samarbejde med BOFA for løsning af renovationsopgaverne
i forbindelse med Folkemødet, i det omfang kommunalfuldmagten tillader det.
3.16 BRK yder In-house juridisk rådgivning til Foreningen om opgaver omfattet af kommu
nalfuldmagten.
3.1.7 BRK koordinerer samarbejde mellem BRK, Beredskabet, politi og Foreningen om sikker
hedsindsatsen på Folkemødet. BRK er ansvarlig for den overordnede sikkerhed,
herunder for etablering og drift af en sikkerhedsorganisation til Folkemødet samt
udarbejdelse af den overordnede sikkerheds- og beredskabsplan.
3.1.8 BRK faciliterer dialog med eksterne interessenter om Folkemødets tilrettelæggelse og
gennemførelse.
3.1.9 BRK stiller medarbejdere til rådighed for Foreningen I kortere eller længere perioder til
opgaver og formål, som lovligt vil kunne varetages af BRK efter kommunalfuldmagten.
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3.1.10 Nye initiativer, der medfører øgede omkostninger for BRK, kan ikke iværksættes af
Foreningen uden forudgående aftale med BRK.
3.2

Foreningens forpligtelser og ansvar

3.2.1 Foreningen står for udvikling, produktion og afvikling af Folkemødet hvert år i uge 24 i
Allinge.
3.2.2 Foreningen står for drift og udvikling af eksisterende og potentielle forretningsområder,
og for udvikling og koordinering af programmet til Folkemødet, herunder I samarbejde
med BRK.
3.2.3 Foreningen står for den daglige drift af Folkemødesekretariatet, herunder i forhold til it,
lokaler og personale.
3.2.4 Foreningen står for udlejning og disponering af de kommunale arealer i og omkring
Allinge, jf. pkt, 3.1.2
3.2.5 Foreningen står for indkøb og drift af bookingsystem for arealer og events.
3.2.6 Foreningen er ansvarlig for udvikling af program og indhold på Folkemødet er herunder
ansvarlig for hovedscenen samt ansvarlig for egne events.
3.2.7 Foreningen er, i samarbejde med BRK og politiet ansvarlig foral intern og ekstern
information og kommunikation, uanset hvilket medie den formidles på.
3.2.8 Foreningen er ansvarlig for udvikling af sponsorprogram, indgåelse af sponsoraftaler, og
for udvikling og gennemførelse af Fundraising-aktiviteter.
3.2.9 Foreningen er ansvarlig for aftaleindgåelse med eksterne parter I forhold til egne for
pligtelser, herunder udlejning af telte, inventar, el- og lydudstyr
3.2.10 Foreningen er ansvarlig for tildeling af frekvenser til telte mv. og udarbejdelse af
frekvensplan.
3.2.11 Foreningen er ansvarlig for at aftale og samarbejde med ekstern part om kablet
internet og WiFi på festivalpladsen.
3.2.12 Foreningen er med virkning fra og med Folkemødet 2017 ansvarlig for driften af
Foreningens it mv., herunder infrastruktur, systemer, licenser og support mv.
3.2.13 Foreningen er forpligtet til at drage omsorg for at tilvejebringe faciliteter til opmagasi
nering af Foreningens udstyr m.v.
3.2.14 Foreningen forpligter sig til at indgå i samarbejdet mellem BRK, Beredskab og politi, og
er forpligtet til at efterkomme ethvert krav, som den af BRK etablerede og drevne
sikkerhedsorganisation måtte stille, herunder skærpede krav til medarbejdere fra
Foreningen, der skal indgå i det sikkerhedsmæssige arbejde.
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3.2.15 Foreningen er forpligtet og særlig ansvarlig for samarbejdet og dialogen med borgere i
Allinge og Sandvig, herunder opbygningen afen tillidsfuld relation mellem borgerne og
Foreningen og dens aktiviteter.
3.2.16 Foreningen er i forhold til BRK m.fl. i nærmere aftalt omfang ansvarlig for at tegne og
opretholde alle nødvendige forsikringer til afdækning af Foreningens risici,
3.2.17 Foreningen bidrager med risikovurderinger, hvor relevant, til brug forden 3.1.7 nævnte
overordnede sikkerheds- og beredskabsplan.

4. Overskudsanvendelse

4.1.

Et eventuelt overskud fra Folkemødet skal anvendes til udvikling af Folkemødet og der
næst til almennyttige formål i form af initiativer til gavn for børn og unge, og kultur og
idræt på Bornholm.

5. Organisation
5.1

Foreningens bestyrelse

5.1.1 Foreningen ledes afen bestyrelse bestående af 6 medlemmer, herunder en formand.
Foreningens daglige virksomhed varetages afen direktør,
5.1 2 BRK er repræsenteret i bestyrelsen ved den til enhver tid siddende borgmester.

5.2

BRK

5.2.1 I BRK er Kommunaldirektøren øverste ansvarlige administrative medarbejder for
opgaver relateret til Folkemødet, herunder sikkerhedsspørgsmål.

5.3

Kontaktudvalg

5.3.1 Kontaktudvalget er et formelt forum, som kan tage spørgsmål op om fordeling af
opgaver, der ligger i grænsefeltet mellem BRK og Foreningens opgaver, samt et forum,
hvor der løbende kan orienteres om beslutninger og opgaveløsning på vitale områder.
5.3.2 Kontaktudvalget mødes efter behov og mindst én gang årligt inden hvert års 1.
november, herunder fastsættes det samlede arealiejebeløb, der forventes at tilgå BRK i
forbindelse med det kommende års Folkemøde. Eventuelle ændringer i areallejen skal
være aftalt mellem parterne inden samme dato. Der forventes herudover at være et
tæt dagligt samarbejde mellem Foreningens og BRK's medarbejdere om opgaver
relateret til Folkemødet.
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5.3.3 Kontaktudvalgets opgaver forventes primært at være af logistisk og sikkerhedsmæssig
karakter.
5.3.4 Kontaktudvalget består af repræsentanter fra Foreningen (fx Direktør og Produktions
ansvarlig) og BRK (fx Folkemødets sikkerhedschef, forbindelsesofficer, Centerchefen for
Regional Udvikling, It og Sekretariat og supplerer sig selv med øvrige relevante med
arbejdere fra Foreningen og BRK samt eventuelt andre, herunder offentlige myndig
heder involveret I Folkemødets produktion og afvikling,
5.3.5 Kontaktudvalget har ansvaret for:
5.3.5.1

At sikre gensidig information til brug for beslutninger om anlæg og klargøring af
festivalplads og Allinge til Folkemødet

5.3.5.2

At sikre gensidig information til brug for beslutninger om trafik i og omkring Allinge
før, under og efter afvikling af Folkemødet.

5.3.5.3

At sikre et optimalt samarbejde mellem BRK, Beredskab, Politi og Foreningens
sikkerhedsindsats.

5.4

Dialoggrupper

5.4.1 Foreningen sikrer forankring i lokalsamfund og blandt de landspolitiske partier, bl.a.
gennem oprettelse af dialoggrupper efter behov.
5 4.2 Der skal være en fast dialoggruppe, hvor alle Folketingets partier er repræsenteret.

6. Løbetid, ophør, evaluering og genforhandling

6.1

Der er med virkning fra 1. januar 2017 sket virksomhedsoverdragelse til Foreningen af
de medarbejdere i BRK, der er beskæftiget med opgaver relateret til Foreningens
forpligtelser i Aftalen.

6.2.1 Aftalen løber fra tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen, og kan opsiges med
minimum 9 måneders varsel forud for afholdelse af et Folkemøde. En opsigelse af
Aftalen skal ske med respekt af indgåede aftaler med eksterne parter i indtil 3 år.
6.2.2 BRK kan vælge at opsige aftalen med minimum 6 måneders varsel forud for afholdelse
af et Folkemøde betinget af, at BRK forpligter sig til at dække de direkte omkostninger,
som det forkortede opsigelsesvarsel påfører Foreningen.
6.3

Hvert år efter afholdelsen af et Folkemøde gennemfører parterne en evaluering af for
løbet og indholdet, herunder om temaer og kvalitet m.v. med henblik på planlægningen
af det kommende års Folkemøde. En evaluering kan endvidere gennemføres med del
tagelse af eksterne interessenter, som har deltaget i gennemførelsen af Folkemødet.
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6.4

Aftalens vilkår kan efter anmodning fra hver af parterne genforhandles med virkning fra
førstkommende Folkemøde indtil 9 måneder før dette Folkemødes afvikling,

6.5

såfremt en af parterne i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser, kan den anden
part hæve Aftalen. For at denne beføjelse kan gøres gældende, skal den misligholdende
part have været givet en rimelig frist på minimum 14 dage til at rette op på sine
forhold

7. Rettigheder

7.1

BRK bevarer alle rettigheder til navnet og arrangementet "Folkemødet". BRK stiller
under Aftalen rettighederne til rådighed for Foreningen uden vederlag.

7.2

Såfremt samarbejdet mellem BRK og Foreningen om Folkemødet ophører, skal
foreningen ændre sit navn, således at "Folkemødet" ikke længere fremgår af
foreningens navn, medmindre andet aftales mellem BRK og Foreningen.

7.3

Foreningen skal i tilfælde, hvor samarbejdet ophører endvidere uanset art tilbageføre
øvrige rettigheder mv,, som af BRK måtte være stillet til rådighed eller overdraget til
Foreningen i henhold til denne eller andre aftaler indgået mellem BRK og Foreningen,

7.4

Såfremt samarbejdet mellem BRK og Foreningen om Folkemødet ophører, vil
Foreningen ikke være berettiget til at arrangere Folkemødet som en politikfestival,
medmindre andet aftales mellem BRK og Foreningen.

S. Erstatning

8.1

Dansk rets almindelige regler om erstatning finder anvendelse ved misligholdelse af
Aftalen.

9. Tvister

9.1

Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, skal
søges løst ved mediation gennem Mediationsmstituttet (www.mediationsinstituttet.dk)
og skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende "Regler for
behandling af sager ved Mediationsmstituttet".
Når en tvist efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af
parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsmstituttet om påbegyndelse af
mediation.
Mediationen indebærer ikke afkald på at bruge retsmidler som arrest og fogedforbud og
er ikke til hinder for, at en part anlægger en retssag ved domstolene i overensstem
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melse med det anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den
opståede tvist for at undgå retsfortabende passivitet eller forældelse.
Hvis tvisten ikke løses ved gennemført mediation, er hver af parterne berettiget til at
kræve tvisten afgjort ved de danske domstole,
9.2

Tvister opstået i forbindelse med denne aftale er undergivet dansk ret. Retssager skal
anlægges med Retten på Bornholm som værneting.

10. Underskrifter
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