
   
 

 

 

 

 

 

Konsulentaftale 

 

 

 

1. Aftaleparter 

 

1.1 Helsingør Kommune 

Stengade 59 

3000 Helsingør  

Kontakt: INDSÆT PERSON 

(Kommunen) 

 

Og 

 

Konsulentens Firma 

ADR 

POSTNUMMER OG BY 

KONTAKT 

(Konsulenten) 

 

   

 

2. Aftalens bilag 

 

2.1  

Nærværende bilag er gældende for aftalen i følgende prioriteret rækkefølge: 

1) Helsingør Kommunes standardbetingelser 2020 

2) Helsingør Kommunes arbejdsklausul 

3) Databehandleraftale 

4) Relevante bilag for denne kontrakt (ex. tegninger, beskrivelser osv) 

5) Arbejdsbeskrivelse 

6) Leverandørens tilbud  

 

 

3. Aftalens omfang 

 

3.1 Parterne indgår herved aftale om, at leverandøren skal udføre arbejdet for kommunen på de vilkår, som 

fremgår af Aftalen, herunder Arbejdsbeskrivelsen og øvrige bilag. 

 

3.2 Konsulenten udfører arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende, og der består således ikke noget ar-

bejdsgiver-arbejdstager-forhold mellem Parterne. Konsulenten er uberettiget til at indgå aftaler på Kom-

munens vegne eller til på anden måde at forpligte Kommunen. 



   
 

 

 

 

4. Pligter 

 

4.1 Konsulenten skal udføre arbejdet på en professionel måde. Konsulenten indestår for, at det udførte ar-

bejde ikke krænker tredjemands rettigheder og, at arbejdet i øvrigt er i overensstemmelse med gæl-

dende lovgivning. 

 

4.2 Konsulenten skal løbende rapportere om Arbejdet til Kommunen. Rapporterne skal leveres på de tids-

punkter og på den måde og i den form, som Parterne aftaler. 

 

4.3 Konsulenten skal informere Kommunen omgående, hvis Konsulenten forventer en væsentlig afvigelse fra 

Arbejdsbeskrivelsen. Konsulenten skal samtidig oplyse årsagen til afvigelsen, konsekvenserne af afvigel-

sen, og hvordan eventuelle negative konsekvenser af afvigelsen kan afhjælpes eller minimeres. 

 

4.4 Konsulenten skal for egen regning sørge for alt, hvad der er nødvendigt for at udføre arbejdet, herunder 

transport, arbejdskraft, udstyr, værktøjer og materialer, medmindre Parterne aftaler andet skriftligt. 

 

4.5 Kommunen skal for egen regning give Konsulenten adgang til personale og oplysninger, i det omfang det 

er nødvendigt for, at Konsulenten kan udføre Arbejdet. 

 

5. Honorar 

 

5.1 [ALTERNATIV 1:] Som vederlag for Arbejdet skal Kommunen betale et honorar til Konsulenten på [beløb 

og valuta] eksklusive eventuel moms i henhold til den ratebetalingsplan, der fremgår af Arbejdsbeskri-

velsen. 

 

[ALTERNATIV 2:] Som vederlag for Arbejdet skal Kommunen betale et honorar til Konsulenten på [beløb 

og valuta] eksklusive eventuel moms pr. [arbejdstime eller arbejdsdag på [tal] timer]. 

 

5.2 [ALTERNATIV 1:] En rate af Honoraret skal betales inden [tal] arbejdsdage efter, at Kommunen har 

modtaget en korrekt udstedt faktura og har godkendt den milepæl, der udløser betaling af raten. Kom-

munen må ikke tilbageholde eller forsinke godkendelse af en milepæl uden rimelig grund. 

 

[ALTERNATIV 2:] Honoraret skal betales månedsvis bagud inden [tal] arbejdsdage efter, at Kommunen 

har modtaget en korrekt udstedt faktura for det Arbejde, der er udført i en måned. Fakturaen skal speci-

ficere, hvilket Arbejde der er udført, hvad tidsforbruget har været, og hvem der har udført Arbejdet. 

 

5.3 Honoraret er inklusive alle udgifter herunder transport, ophold og afgifter, som Konsulenten påføres og 

afholder i forbindelse med udførelsen af Arbejdet, medmindre Parterne aftaler andet skriftligt. 

 

5.4 Kommunen er ikke forpligtet til at betale for arbejde udført af Konsulenten uden for Arbejdsbeskrivelsen, 

medmindre Kommunen skriftligt har godkendt arbejdet, inden det påbegyndes. 

 

 

 



   
 

6. Arbejdsresultater 

 

6.1 Ejendomsretten til ethvert resultat af Arbejdet, herunder materialer, know-how, forretningshemmelighe-

der, opfindelser, design, ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder, overgår til 

Kommunen, i takt med at Honoraret betales. 

 

6.2 Til opfyldelse af Aftalens punkt 6.1 skal Konsulenten på Kommunens forlangende udlevere ethvert resul-

tat af Arbejdet, som Konsulenten er i besiddelse af eller råder over, og foretage sådanne handlinger, som 

rimeligvis er nødvendige for at sikre Kommunens ejerskab. 

 

7. Fortrolighed 

 

7.1 Konsulenten skal bevare alle oplysninger, som opnås fra Kommunen i forbindelse med udførelsen af ar-

bejdet strengt fortroligt og må ikke videregive dem til tredjemand eller bruge dem til andet formål end at 

udføre arbejdet uden Kommunens forudgående skriftlige samtykke. 

 

7.2 Forpligtelserne i Aftalens punkt 7.1 gælder ikke for oplysninger, der er 1) almindeligt tilgængelige for of-

fentligheden, 2)udviklet selvstændigt af Konsulenten uden nogen brug af Kommunens oplysninger eller 

3) udleveret til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser. 

 

7.3 Kommunen kan uden konsekvenser frit udlevere et hvert dokument eller oplysning, som Kommunen jf. 

lovgivningen herunder offentlighedslovens er forpligtet til at udlevere. 

 

8. Ansvarsbegrænsning 

 

8.1 Konsulentens erstatningsansvar begrænses til 2.500.000 DKK. Dansk rets almindelig regler om erstat-

ning og ansvar er gældende i denne aftale.   

 

9. Varighed 

 

9.1 Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge Parter, og ophører, når arbejdet er færdiggjort, 

medmindre Aftalen opsiges eller ophæves tidligere. 

 

9.2 Kommunen kan opsige aftalen på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst grund med 

[tal] arbejdsdages skriftligt varsel til Konsulenten. Kommunen skal betale for det arbejde, Konsulenten 

udfører, indtil aftalen ophører, forudsat at arbejdet er udført i overensstemmelse med aftalen. 

 

9.3 En Part kan ophæve Aftalen omgående ved skriftlig meddelelse til den anden Part, hvis den anden Part 

undlader at afhjælpe en væsentlig misligholdelse af Aftalen inden [tal] arbejdsdage efter at have modta-

get skriftlig meddelelse om misligholdelsen. 

 

10. Andre vilkår 

 

10.1 Aftalen udgør det samlede aftalegrundlag mellem Parterne vedrørende arbejdet. Aftalen kan kun ændres 

ved en skriftlig aftale, som underskrives af begge Parter. 

 



   
 

10.2 Kommunen har indgået Aftalen med Konsulenten i tillid til Konsulentens kompetencer. Konsulenten må 

derfor ikke overdrage rettigheder eller forpligtelser efter Aftalen til andre eller lade Arbejdet udføre af 

andre uden Kommunens forudgående skriftlige samtykke. 

 

10.3 Eventuelle uenigheder mellem Parterne, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, og som ikke kan af-

gøres mindeligt, afgøres af en kompetent domstol. Eventuelle tvister og retssager skal afgøres i Helsin-

gør Kommunes værneting. 

 

10.4 Bestemmelserne i Aftalens punkt 3.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. og 7.3 for-

bliver i kraft efter Aftalens ophør uanset årsag. 

 

 

 

For Konsulenten    For Kommunen 

 

 

Navn:     Navn: 

Titel:     Titel: 

Dato:     Dato: 

  



   
 

Bilag A 

Arbejdsbeskrivelse 

 

 

 

1. Nøglepersoner 

 

Parternes nøglepersoner inden for [område] er: 

 

[navne og kontaktoplysninger] 

 

2. Opgaver 

 

De opgaver, som Konsulenten skal udføre, er: 

 

[liste over og beskrivelse af opgaver, herunder fx lovgivning og standarder, som skal overholdes] 

 

3. Leverancer 

 

De leverancer, som Konsulenten skal levere, er: 

 

[liste over og beskrivelse af leverancer] 

 

4. Leveringsdatoer 

 

De datoer, som gælder for Konsulentens levering af leverancer, er: 

 

[leveringsdato for hver enkelt leverance] 

 

5. Andre vilkår 

 

[fx estimat af samlet Honorar; ratebetalingsplan med beskrivelse af milepæle, der udløser betaling af en 

rate af Honoraret; materialer, som skal leveres af Kommunen; udgifter, som skal refunderes af Kommu-

nen; og retningslinjer for Konsulentens rapporter om Arbejdet til Kommunen] 

  



   
 

Vejledning til Konsulentaftale 

 

 

 

0. Parter 

 

Konsulentens (og også dit eget) navn, evt. Kommunsnummer og adresse skal skrives korrekt. Fx har Kommu-

ner inden for samme koncern ofte navne, der ligner hinanden, men det er ikke nødvendigvis ligegyldigt, om du 

indgår Aftalen med det ene eller det andet selskab. Fx kan et selskab være rigt, mens et andet kan være fat-

tigt. Du kan finde Kommunsnummer og andre oplysninger om danske Kommuner hos Det centrale Kommunsre-

gister og om udenlandske Kommuner hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

 

1. Definitioner 

 

Arbejdsbeskrivelsen: Dine forventninger til Konsulenten skal stå i Arbejdsbeskrivelsen. Ellers leverer Konsulen-

ten måske A, mens du forventer B. Arbejdsbeskrivelsen kan fx beskrive: i) navne på de af dine og Konsulen-

tens medarbejdere, der skal deltage i Arbejdet, ii) de opgaver, som Konsulenten skal udføre for dig, iii) de ting, 

som Konsulenten skal levere til dig, iv) de tidspunkter, som Konsulenten skal levere tingene på, og v) andre 

vilkår såsom estimat af Konsulentens samlede honorar eller materialer, som du skal bidrage med. 

 

2. Aftalens omfang 

 

Punkt 3.2: Konsekvensen af, at der ikke består noget arbejdsgiver-arbejdstager-forhold mellem dig og Konsu-

lenten, er blandt andet, at Konsulenten ikke kan indgå aftaler på dine vegne og selv skal betale skat m.v. af det 

honorar, du betaler. Du skal være opmærksom på, at Skat kan underkende Aftalen, hvis samarbejdet mellem 

dig og Konsulenten kan sidestilles med et ansættelsesforhold. Det kan have store økonomiske konsekvenser for 

dig, og du bør derfor afklare spørgsmålet med Skat, inden du indgår Aftalen med Konsulenten. 

 

3. Pligter 

 

Punkt 3.1: Hvis Konsulenten fx skal hjælpe med at udvikle et produkt, så skal du overveje, om Aftalen skal for-

pligte Konsulenten til at sikre, at produktet overholder lovgivningen i nogle af eller alle de lande, hvor du vil 

sælge produktet. Du kan præcisere krav herom i Arbejdsbeskrivelsen. Punkt 3.2: Har du særlige krav til, hvor-

dan Konsulenten skal rapportere om sit arbejde til dig, fx ugentlige skriftlige rapporter af et bestemt indhold, så 

kan du præcisere det i Arbejdsbeskrivelsen. 

 

4. Honorar 

 

Punkt 5.1 og 5.2: Hvis du vil undgå, at Konsulentens honorar løber løbsk, og at du ikke køber ”katten i sæk-

ken”, kan du i stedet for at betale Konsulenten løbende efter tidsforbrug (alternativ 2) aftale et fast honorar, 

som betales i takt med, at du godkender aftalte milepæle (alternativ 1). Punkt 5.3: Aftalen går ud fra, at Kon-

sulentens honorar er et ”alt inklusive”-honorar. Hvis du aftaler noget andet med Konsulenten, skal du sikre, at 

det præcist fremgår af Aftalen, hvad det er du skal betale ud over honoraret. 

 

5. Arbejdsresultater 

 

http://www.cvr.dk/
http://www.cvr.dk/
http://www.eogs.dk/sw30256.asp
http://www.skat.dk/


   
 

Punkt 5.1: Det er vigtigt, at du har ejendomsretten til resultatet af Konsulentens arbejde, da du ellers ikke vil 

kunne disponere frit over resultaterne. Har konsulenten fx udarbejdet et produktdesign, så vil du godt kunne 

sælge produkter, der bruger designet, men du vil fx ikke kunne sælge selve designet, hvis du ikke har ejen-

domsretten. Punkt 5.2: Du bør følge med i, hvad Konsulenten laver. Gør Konsulenten fx en opfindelse, kan det 

have stor værdi for dig at indgive patentansøgning og få eneret til at bruge opfindelsen. 

 

6. Fortrolighed 

 

Punkt 6.1 og 6.2: Uanset at Aftalen indeholder bestemmelser, som skal begrænse risikoen for, at Konsulenten 

videregiver dine fortrolige oplysninger til tredjepart eller misbruger dem, så er det vigtigt, at du ikke udleverer 

flere fortrolige oplysninger til Konsulenten end nødvendigt. Når du først har udleveret en oplysning, er det nem-

lig uden for din kontrol, hvad der videre sker med den. Det er også vigtigt, at du mærker alle fortrolige oplys-

ninger, som du udleverer til Konsulenten i fysisk form, ”FORTROLIGT” e.l. 

 

7. Ansvarsbegrænsning 

 

Punkt 7.1: Aftalen siger, at hverken du eller Konsulenten er ansvarlig for indirekte tab eller skade. Indirekte tab 

eller skade kan fx være fortjeneste ved salg, som du mister, fordi Konsulenten ikke har leveret et produktde-

sign til dig til tiden. Det kan også være fortjeneste, som Konsulenten mister, fordi du pludselig stopper samar-

bejdet, uden at Aftalen giver dig ret til at gøre det. 

 

8. Varighed 

 

Punkt 8.3: Hvis du vil sikre, at du kan komme ud af Aftalen, hvis en bestemt uheldig situation opstår, så bør du 

skrive det udtrykkeligt i Aftalen. Hvis du fx er afhængig af, at Konsulenten leverer et produktdesign inden en 

bestemt dato, så kan du skrive i Aftalen, at du har ret til at ophæve aftalen, hvis Konsulenten overskrider da-

toen med fx 10 arbejdsdage. 

 

. 


