Navn skole

Samarbeidsavtale mellom

(heretter kalt «skolen») og Luftfartstilsynet

1. Formål og virkeområde
Samarbeidsavtalen skal etablere et rammeverk for å fremme bruk av skoler til opplæring i luftfart
med droner. Samarbeidsavtalen skal også medvirke til erfarings- og kunnskapsutveksling med
mål om å forbedre partenes arbeid innenfor området.
For å oppnå dette etablerer avtalen et sett rettigheter og plikter beskrevet i avtalens punkt 2.
Samarbeidsavtalen vil dessuten forberede skolene på de kommende krav til skoler i det
felleseuropeiske regelverket. I første rekke krav i forordning (EU) 2020/639 til «Recognized
Entities» som skal gjelde fra 2. desember 2021. Vedlegget til denne avtalen er basert på krav i
dette regelverket.

2. Samarbeidspunkter
Ved inngåelse av samarbeidsavtalen forplikter partene seg til følgende:
2.1 Skolen skal, så langt mulig, oppfylle kravene som er beskrevet i vedlegget til avtalen.
2.2 Skolen skal drive virksomheten etter en driftshåndbok som angitt i vedlegget til avtalen.
Driftshåndboken skal sendes til Luftfartstilsynet.
2.3 Luftfartstilsynet skal opprette en liste over skoler som har inngått samarbeidsavtale med
Luftfartstilsynet. Listen skal publiseres på Luftfartstilsynets nettside.
2.4 Luftfartstilsynet skal gi veiledning til utdanningsinstitusjonene ved behov, for eksempel om
innhold i kurs, eller utforming av dokumentasjon.
2.5 Luftfartstilsynet skal legge til rette for samarbeid og erfaringsutveksling mellom
Luftfartstilsynet og skolene som er tilsluttet samarbeidsavtalen. Dette kan for eksempel skje
regelmessig i et egnet felles fora, eller ved direkte dialog mellom Luftfartstilsynet og den
enkelte skolen.
2.6 Luftfartstilsynet skal ikke dele virksomhetssensitiv informasjon uten skolens samtykke.

3. Kontaktpersoner
Partene skal oppnevne hver sine kontaktpersoner og informere hverandre om disse.

4. Varsel ved endringer
Partene skal informere hverandre om endringer som har betydning for denne samarbeidsavtalen.
Skolen skal også varsle Luftfartstilsynet ved endring av skolens beliggenhet eller vesentlig endring
av skolens fasiliteter, endring av ansvarlig leder (AM) og ved vesentlige endringer i
driftshåndboken.

5. Varighet og oppsigelse
Samarbeidsavtalen løper til den sies opp av en av partene. Det stilles ikke krav til grunn for slik
oppsigelse. Skolen må imidlertid påregne at Luftfartstilsynet avslutter samarbeidsavtalen dersom
Luftfartstilsynet, etter å ha gitt skolen skriftlig varsel, anser at skolen ikke oppfyller pliktene etter
samarbeidsavtalen inkludert i vedlegget til avtalen.

***
Denne avtalen er utferdiget i to eksemplarer, ett til hver av partene.
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