
 

 

Deltakeravtale for Norwegian Tunnel Safety Cluster  
 
§1 Norwegian Tunnel Safety Cluster – sammen for internasjonal vekst 
Klyngens visjon er å være en ledende global aktør innen tunnelsikkerhet før 2025. 
Hovedmålet er å utvikle en innovativ klynge for bedrifter som ønsker å kommersialisere 
nye løsninger for bedre tunnelsikkerhet på det nasjonale og internasjonale markedet.  
 

§2 Avtalens parter – deltakere og partnere 
Klyngens deltakere består av bedrifter, innovasjonsmiljøer, offentlige aktører og nødetater, 
samt forsknings- og utviklingsmiljøer.  
 
Alle deltakerne leverer egeninnsats inn i klyngen. Samtidig vil deltakerne ha ulike 
forutsetninger for å bidra inn i forskjellige typer klyngeaktiviteter. Deltakere som inngår 
avtale om betydelig ekstrainnsats utover deltakeravgift og deltakelse i felles 
klyngeaktiviteter, regnes også som partnere i klyngen. Det inngås en egen avtale med disse 
deltakerne knyttet til ekstrabidraget. 
 
Denne avtalen inngås mellom SASIRO AS (org. nr. 916 836 740), tilskuddsmottaker ovenfor 
Innovasjon Norge, og deltakerne i klyngen.  
 

Navn på deltaker:  

Organisasjonsnummer:  

Antall ansatte:  

 

§3 Klyngens tjenester 
Gjennom langsiktig, målrettet samarbeid skal klyngen skape verdi for deltakerne gjennom: 

• å bygge en åpen og attraktiv klynge som stimulerer til samarbeid mellom aktørene 
• å bygge et anerkjent kompetansemiljø innen tunnelsikkerhet 
• å bidra til at bedriftene utvikler nye, forbedrede produkter og tjenester som det er 

behov for i det internasjonale markedet 
 
Klyngen skal, sammen med deltakerne, arbeide for å utvikle tjenester som er til nytte for 
deltakerne: 

1. Tjenester som hjelper deltakerne å hente ekstern medfinansiering til egne og felles 
FoU-prosjekter – regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

2. Tjenester som tilrettelegger for samarbeid mellom aktørene knyttet til innovasjon 
og utvikling av eksisterende eller nye løsninger.  

3. Tjenester som bidrar til kompetanseutvikling i klyngen og blant klyngens deltakere 
og innen klyngens satsningsområder. 

4. Tjenester som åpner for kompetanseoverføring til nye og nærliggende 
anvendelsesområder for deltakernes teknologier, løsninger og tjenester.  

5. Tjenester som tilrettelegger for samarbeid om testing og verifisering av ny teknologi 
og nye løsninger og tjenester i samarbeid med nasjonale og internasjonale 
testfasiliteter. 



 

 

6. Tjenester i form av møteplasser og workshops som bygger kompetanse, samt 
kjennskap og tillit mellom aktørene; for eksempel fellesmøter, studieturer, 
bedriftsbesøk, ulike forum og løpende nyhetsformidling. 

7. Tjenester som markedsfører og arbeider for deltakernes felles interesser overfor 
eksterne miljøer for å tiltrekke oppdrag og kapital.  

8. Tjenester som bidrar til internasjonalisering og matchmaking for deltakerne. 
 
Listen over tjenester er dynamisk og vil bli endret ved behov. 
 

§5 Deltakeravgift 
Deltakeravgiften for 2018 er basert på deltakernes størrelse, og delt i to nivåer.  
 

• Deltakeravgiften for gründere og små bedrifter (1-9 ansatte) er på 2 750,- kroner 
eks. mva.  

• Deltakeravgiften for alle andre (fra 10 ansatte) er på 5 500,- eks. mva.  
 
Deltakeravgiften for 2019 vil bli fastlagt av styringsgruppen i forbindelse med 
budsjettbehandlingen høsten 2018.  
 

§6 Finansiering av klyngens aktiviteter 
Klyngen fikk våren 2016 Arena status i det nasjonale klyngeprogrammet (Norwegian 
Innovation Clusters).  Dette medfører et tilskudd i størrelsesorden 1,5–3 millioner kroner 
per år i 3-5 år for å utvikle klyngen. Dette tilskuddet må matches av deltakerne i klyngen 
gjennom betaling for klyngens tjenester (eksempelvis deltakerkontingent) og egeninnsats i 
form av timer (deltakelse på møter, arrangementer, osv.).  
 
Timerapportering 
Det vil lages et enkelt system for timerapportering. Deltakere og partnere plikter seg til å 
bruke dette for å få registrert klyngens egeninnsats.  
 
Klyngedeltakelsen løper til en av partene sier opp avtalen. Det er en gjensidig 
oppsigelsesfrist på én (1) måned.  Innbetalt kontingent vil ikke bli refundert ved oppsigelse. 
 

§7 Årlig rapportering og evaluering 
Deltakerne forplikter seg til å delta i en årlig spørreundersøkelse i regi av klyngen samt en 
årlig rapportering til Innovasjon Norge. 
 
  
For Norwegian Tunnel Safety Cluster:   For deltaker: 
 
Sted og dato: Sandnes, xx/xx-18   Sted og dato:_______________________________ 
 
Signatur: ________________________________      Signatur: ___________________________________ 
 
Navn: Helen Roth     Navn: ______________________________________
  
Tittel: Klyngeleder     Tittel: ______________________________________ 


