
CSR PARTNERSKABSAFTALE – GRUNDSKABELON 
 

 

1.0 Aftalens parter 
 

1.1 Partner A 
Kontaktdetaljer… 
Kontaktperson… 

 
1.2 Partner B 

Kontaktdetaljer… 
Kontaktperson… 
 

1.3 Partner C 
Kontaktdetaljer… 
Kontaktperson… 

 
 
2.0 Formål 

 
2.1 Vi, de undertegnede, bekræfter vores ønske om at medvirke til… 

 
2.2 Ved at arbejde sammen anerkender vi den værdi, vi hver især bringer ind i 
partnerskabet… 

 
2.3 Mere specifikt forventer vi, at hver enkelt partner bidrager til samarbejdet som 
følger: 

Partner A bidrager med… 
Partner B bidrager med... 
Partner C bidrager med… 
Alle partnere bidrager med… 

 
 
3.0 Strukturer og procedurer 

 
3.1 Parternes roller og ansvar er fastlagt som følger… 

 
3.2 Koordination og administration varetages af…. 

 
3.3 Beslutninger om projektet træffes ved at… 

 
3.4 Det er aftalt, at projektets regnskab føres af….  

 
 
4.0 Ressourcer 
 
4.1 Part A leverer….. [finansiering, udstyr og arbejdskraft – præcisér omfang og 
tidspunkt]   
 
4.2 Part B leverer….. [finansiering, udstyr og arbejdskraft – præcisér omfang og 
tidspunkt]  
   
4.3 Part C leverer….. [finansiering, udstyr og arbejdskraft – præcisér omfang og 
tidspunkt]   



 
 
5.0 Regnskab, revision og evaluering 
 
5.1 Vi er enige om efter behov at stille alle oplysninger af betydning for 
partnerskabet til rådighed for regnskab og revision 
 
5.2 Vi er enige om at gennemgå regnskabet for partnerskabet hver….. måned 
 
5.3 Uafhængig revision af partnerskabets bogholderi og regnskab vil blive gennemført 
årligt 
 
5.4 Vi er enige om gennemføre de ændringer af regnskabs- og revisionsprocedurer, 
der måtte blive påpeget af uafhængige revisor som nødvendige for at gennemføre 
partnerskabets formål 
 
5.5 Vi er enige om at gennemføre en fælles midtvejsevaluering efter….år/måneder. 
Formålet med evalueringen er at vurdere, om partnerskaber leverer de forventede 
resultater, og om der er behov for fremadrettede justeringer. 
 
 
6.0 Forbehold 
 
6.1 Denne aftale tillader ikke brug af materiale underlagt copyright, herunder 
logoer, eller videreformidling af fortroligt materiale til tredje part uden udtrykkelig 
tilladelse fra de berørte parter 
 
6.2 Denne aftale binder ikke partnerorganisationerne eller deres ansatte til 
finansielle forpligtelser eller andet ansvar uden særlig formel dokumentation 
 
 

 
 
UNDERSKRIFT 
 
 
 
 
___________________________________________ PÅ VEGNE AF PARTNER A 
STED OG DATO  
 
___________________________________________PÅ VEGNE AF PARTNER B 
STED OG DATO 
 
___________________________________________PÅ VEGNE AF PARTNER C 
STED OG DATO 

 


