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1. AFTALEPARTERNE. 

Denne aftale om statstilskud til oplysning og iværksættelse er indgået mellem Samvirkende 
energi- og miljøkontorer (SEK) og 

Samsø Energi- og Miljøkontor 
fremover benævnt energikontoret. 

2. AFTALEPERIODEN. 

Aftalen omfatter perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. 

3. ARBEJDSOPGAVER. 

Igennem denne aftale modtager energikontoret statstilskud til information og iværksættelse. 
Energikontoret skal gennemsnitlig yde 23 arbejdstimer pr. uge og skal være åben for offentlig
heden i et tilsvarende antal timer pr. uge. 

Energikontoret skal for tilskudsmidlerne yde uvildig og saglig vejledning om vedvarende 
energi, især vejledning om mulighederne for standardtilskud under Energistyrelsens Udvik
lingsprogram for Vedvarende Energi, der kan også ydes oplysning og vejledning om energibe-
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spareiser i forbindelse med vedvarende energi. 
Der skal lægges vægt på udadrettede aktiviteter som f.eks. Åbent Hus-arrangementer, ud
stillinger, kampagner, fremvisninger og demonstrationer af VE-anlæg. Informations- og 
iværksættelsesaktiviteteme skal generelt fremme det folkelige engagement og den folkelige 
deltagelse i realiseringen af regeringens energihandlingsplan, "Energi - 21". 

Energikontorets oplysningsarbejde skal naturligt ske i et samarbejde med kommuner, amter, 
forsyningsselskaber, VE-informationssekretariatet og andre organisationer og folkelige 
bevægelser på energi- og miljøområdet. 

En aktivitet, der er omkostningsdækket af statstilskuddet, kan medfinansieres fra anden side, 
hvis tidsforbruget på aktiviteten forøges, svarende til medfinansieringen. 

Energistyrelsen kan i begrænset omfang pålægge energikontoret at udføre konkrete informa
tionsopgaver. 

Ved offentlig omtale af informationsaktiviteter, som udføres inden for denne aftale, bedes det 
oplyst, at aktiviteterne får økonomisk støtte af Energistyrelsen. 

4. ÅBNINGSTID. 

Energikontoret skal være åbent for offentligheden bl.a. ved tydelig skiltning og med angivelse 
af åbningstid og telefonnummer. 

5. INFORMATIONSMATERIALE. 

For bl.a. at sikre en god koordinering af indsatsen skal energikontoret løbende fremsende 
pjecer, blade og andet informationsmateriale samt oplysninger om kommende kampagner, 
udstillinger, Åbent Hus-arrangementer og lignende til Energistyrelsen, VE-informations
sekretariatet og til SEK's bestyrelsesmedlemmer. 

6. TILSKUDSBELØB. 

For aftaleperioden udbetales 340.000,- kr. Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud, i slutningen 
af kvartalets første måned. For kontorer med negativ egenkapital vil udbetalingen ske 
månedsvis bagud. 

7. DAGLIG REGISTRERING. 

7.1 Timesedler. 

Energikontoret skal dagligt føre timesedler, hvoraf det fremgår i hvor mange timer de enkelte 
medarbejdere har gennemført arbejde, omfattet af denne aftale. Desuden skal aktiviteter der er 

Side 3 



medfinansieret også registreres på timesedlerne. Timesedlerne skal i stikordsform omfatte 
hvilke aktiviteter, der er gennemført. 

7.2 Kundehenvendelser. 

Der gennemføres en løbende registrering af alle henvendelser, som er omfattet af denne aftale. 

8. HALVÅRSRAPPORTERING. 

Senest den 10. juli 2000 og 10. januar 2001 indsendes der til SEK en afrapportering med 
angivelse af antal kundehenvendelser og en opgørelse af gennemførte aktiviteter og tidsfor
brug, opdelt på medarbejdere, i de foregående 6 måneder. Samtidig indsendes en aktivitetsplan 
for de kommende 6 måneder. 
Afrapporteringen af de foregående seks måneder skal udarbejdes med baggrund i den daglige 
registrering, jvf. afsnit 7. 

9. KRAV TIL REGNSKAB. 

Der skal gennemføres et omhyggeligt, betryggende og anmærkningsfrit regnskab. 

Den daglige kontering skal tilrettelægges således, at driftsindtægter og driftsudgifter, som 
vedrører nærværende aftale, holdes adskilt fra energikontorets øvrige indtægter og udgifter. 
Denne adskillelse skal klart fremgå i balanceudskrifter fra regnskabssystemet. Driftsudgifter, 
som vedrører nærværende aftale, skal ligeledes være opdelt således at lønudgifter og øvrige 
driftsudgifter er anført særskilt. 

9.1 Halvårsregnskab. 

Pr 30/6-2000 laves et balanceudskrift for det første halvår. Regnskabet indsendes til SEK 
senest den 15. juli 2000. Halvårsregnskabet skal ikke revideres. 

9.2 Årsregnskab. 

Umiddelbart efter hvert regnskabsårs afslutning udarbejder energikontoret et årsregnskab. 
Årsregnskabet påtegnes af revisor og tilsendes SEK snarest. 

Energikontorets bestyrelse forventes aktivt at arbejde for at Årsregnskabet ikke giver årsag til 
revisionsmæssige anmærkninger. 
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9.3 Regnskab for hele bevillingsperioden. 

Senest den 15. marts 2001 indsendes et samlet regnskab for hele bevillingsperioden. 

10. KRAV TIL REVISION. 

Energikontoret skal indgå en aftale med en statsautoriseret eller registreret revisor om revision 
af regnskaberne. Revisor skal opfylde lovgivningens krav til habilitet og uafhængighed. 
Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god revisionsskik og omfatter energikon
torets årsregnskab og regnskab for bevillingsperioden jvf. afsnit 9.3. 

Revisor er pligtig at påse, om der er tilrettelagt en betryggende og effektiv forretningsgang 
omkring forvaltningen af energikontorets midler, der sikrer en korrekt bogføring, herunder at 
bogføringen er indrettet således, at driftsindtægter og driftsudgifter vedrørende arbejde i 
henhold til denne aftale holdes adskilt fra bogføringen af energikontorets øvrige indtægter og 
udgifter. Endvidere er revisor pligtig at påse, om der er tilrettelagt en betryggende og effektiv 
forretningsgang omkring timeregistreringen af medarbejdernes arbejde. Revisor må ved 
stikprøver kontrollere, om den etablerede forretningsgang overholdes, herunder foretage 
mindst et uanmeldt eftersyn årligt. 

Revisor skal have adgang til at foretage de undersøgelser m.v., som han finder nødvendige, 
ligesom han skal have adgang til de oplysninger og det materiale, som efter hans skøn er af 
betydning for udførelsen af hans erhverv. 

Det reviderede regnskab for bevillingsperioden forsynes med en påtegning, hvoraf det skal 
fremgå, at der er foretaget revision i overensstemmelse med reglerne i denne aftale. Såfremt 
revisor finder mangler i forbindelse med overholdelse af forretningsgangen eller andre 
bemærkninger i forbindelse med den udførte revision, skal dette fremgå af påtegningen. 

10.1 Halvårsregnskab. 

Halvårsregnskabet skal ikke revideres af revisoren. 

11. ANSVARLIG BESTYRELSE. 

Energikontorets bestyrelse er ansvarlig over for SEK for at denne aftale overholdes. 
Det er alene bestyrelsen for energikontoret, som er ansvarlig for hvilke medarbejdere, som 
udfører opgaver omfattet af denne aftale. Bestyrelsen skal sikre at SEK får tilsendt referater fra 
de generalforsamlinger, som lægger rammerne for bestyrelsens arbejde i aftaleperioden. 

12. KRAV TIL ANSÆTTELSE AF MEDARBEJDER 

Energikontoret skal ansætte medarbejder til at løse opgaver omfattet af denne aftale. Mindst en 
ansat skal tilknyttes kontoret i et antal timer svarende til denne aftale. 
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Der skal foreligge en skriftlig ansættelseskontrakt, som beskriver vilkårene for ansættelsen. 

13. KRAV TIL HUSLEJENIVEAU. 

SEK stiller ikke faste krav til størrelsen af energikontorets huslejeomkostninger, men finder 
det naturligt at disse ikke overstiger huslejeomkostninger i tilsvarende lokaler i området. 

Der skal foreligge en skriftlig huslejekontrakt, som klart beskriver vilkårene for energikon
torets huslejeomkostninger. 

14. OPSIGELSE AF AFTALEN. 

Ved misligholdelse af denne aftale kan udbetaling af tilskudsmidler tilbageholdes og begge 
parter kan opsige aftalen med 1 måneds varsel. 

15. BAGGRUND FOR AFTALEN. 

Statstilskuddet bevilget gennem denne aftale har baggrund i Energistyrelsens bevillings
skrivelse af 3. februar 2000 , som hermed danner rammerne for aftalen. 

Således aftalt 

Forøfand og^festyrelsesrn/dlem for Sarpfsø 
Datoy? -^ ( 4gj^ dlrsSTi^Af 

Forrriand ogj^styrelsesnveale 

Dato 
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