FÖRSÄKRING

Villkorsbilaga till avtal mellan
arbetsgivare och utbildningsanordnare

Arbetsgivaren och utbildningsanordnaren ska ingå avtal om
genomförande av arbetsmiljöutbildningen. Till avtalet ska denna
villkorsbilaga bifogas och utgöra en integrerad del av avtalet.
Vid motstridigheter mellan villkorsbilagan och avtalet ska villkorsbilagan äga företräde.
2. Kriterier för bedömning av ansökan om stöd
AFA Försäkrings kriterier för bedömning av en ansökan om
stöd för arbetsmiljöutbildning och övriga villkor återfinns på
www.afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning. AFA Försäkring
förbehåller sig rätten att ändra villkoren.
3. Fakturaspecifikation
Utbildningsanordnarens faktura till arbetsgivaren ska specificeras
med angivande av arbetsgivare, arbetsgivarens organisationsnummer, namn på deltagare, telefonnummer till deltagare,
antal kursdagar samt kostnad per deltagare.
Om utbildningsanordnaren även tillhandahållit kost och logi i
anslutning till utbildningens genomförande ska även dessa kostnader specificeras med uppdelning på kost och logi för respektive
deltagare.
4. Utvärdering
Arbetsgivaren ansvarar för att samtliga deltagare genomför
av AFA Försäkring tillhandahållen utvärdering av arbetsmiljöutbildningen för att stöd för arbetsmiljöutbildning ska kunna
lämnas. Utvärderingen ska genomföras enligt anvisning på
www.afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning.

5. Bevarande och utlämnande av information
Utbildningsanordnaren åtar sig att under två år från utbildningens
genomförande lagra kursmaterial, deltagarförteckningar och annat
utbildningsunderlag och på AFA Försäkrings förfrågan utlämna
dessa till AFA Försäkring för kontroll.
Arbetsgivaren åtar sig under samma tid att lagra uppgifter om
deltagare, avtal, fakturor, och kvitton som används för att begära
stöd för arbetsmiljöutbildning och att på förfrågan utlämna dessa
till AFA Försäkring för kontroll.
6. Återkrav av utbetalda belopp m.m
Vid underlåtenhet att genomföra utvärdering, tillhandahålla
AFA Försäkring begärda upplysningar eller vid annan underlåtenhet att följa villkoren för stöd för arbetsmiljöutbildning äger AFA
Försäkring rätt att återkräva, eller neka utbetalning av, hela eller
delar av utbetalt eller ansökt belopp. AFA Försäkrings beslut kan
inte överprövas.

Genom att skriva under denna bilaga bekräftas och godkänns de ovanstående villkoren, att utbildningsanordnaren
finns upptagen på listan över antagna utbildningsanordnare
och att arbetsgivaren och utbildningsanordnaren är överens
om att arbetsgivaren avser att söka stöd för den utbildning
som avtalet avser. Parterna bekräftar även att vi tagit del av
övriga villkor för arbetsmiljöutbildningen som återfinns
Skicka bilagan till:
på www.afaforsakring.se/
AFA Försäkring,
arbetsmiljoutbildning.
Stöd för arbetsmiljöutbildning
Box 3607, 103 59 Stockholm
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