Dato: 13.03.2019
Vår ref: 18/2845-6/SHA
Deres ref:

Inge Gravdal

KUNSTWORKSHOP FOR ELEVER VED SKAUN VOKSENOPPLÆRING
- EN DEL AV DEN KULTURELLE SKOLESEKKENTILBUDET TIL
VOKSENOPPLÆRINGA 2018/2019
1) GENERELT
Kontrakten gjelder kunstworkshop for elever i Voksenopplæringa i Skaun vinteren 2019.
Det er avtalt 3 dager av 3 timer med kunstworkshop med elevene ved Voksenopplæringa. Medregna
forarbeid og etterarbeid/ innramming.
Tidsrom for de enkelte besøk avtales mellom Voksenopplæringa v/ Wenche Storvold. Ved endring av
dager skal dette avtales og endres i fellesskap.
Kunstner har ansvar for kontakt med Voksenopplæringa slik at det ikke oppstår misforståelser om
tidspunkt, sted og nødvendige forberedelser.
Ved sykdom skal Skaun kommune ved Voksenopplæringa v/ Storvold varsles omgående.
2) HONORAR OG REISEGODTGJØRELSE
Det utbetales godtgjørelse i form av inntil 3 dager med dagshonorar, kr. 3 500,-.
Oppgjør utbetales etter mottatt faktura.
Materiellutgifter belastes Skaun kommune, mot kvittering.
3) UFORUTSETTE HENDELSER, OPPSIGELSE, ERSTATNING M.M.
Hvis oppdraget må avlyses på grunn av force majeur eller andre forhold som ligger utenfor begge
parters kontroll, er ingen av partene økonomisk ansvarlig overfor den andre. Herunder ekstraordinære
hendelser i institusjonen eller på skolene.
Må formidlingen innstilles av andre grunner, for eksempel dårlig eller ingen oppmøte fra skolenes side,
skal Skaun kommune utbetale den fulle kontraktssum da dette ligger utenfor kunsthåndverkerens
ansvarsområde.
Hvis en av partene ut fra andre grunner enn nevnt ovenfor sier opp hele eller deler av avtalen, kan den
andre part kreve å få dekket det direkte økonomiske tapet som oppsigelsen medfører. Indirekte tap
dekkes ikke.
Sammen med denne kontrakt gjelder arbeidsmiljøloven og gjeldende hovedtariffavtale for
kommunesektoren. Tvister mellom avtalepartene som følge av denne kontrakt, skal løses gjennom
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forhandlinger mellom partene.
Denne kontrakten består av 2 sider.
Børsa 12.03.2019
Skaun kommune

Kunstner
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Steinar Haugen

Inge J Gravdal
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PS:
Kontrakta er underskrevet etter oppstart av arbeidet.

