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Medlemsavtale for VIA - Vital infrastruktur arena  
 
§1 VIA - Vital infrastruktur arena – sammen for internasjonal vekst 
Klyngens visjon er å være globalt ledende innen sikker, smart og bærekraftig 
transportinfrastruktur.  
 
 
§2 Avtalens parter – medlemmer og partnere 
Klyngens medlemmer består av bedrifter, innovasjonsmiljøer, offentlige aktører og 
nødetater, samt forsknings- og utviklingsmiljøer.  
 
Alle medlemmene leverer egeninnsats inn i klyngen. Samtidig vil medlemmene ha ulike 
forutsetninger for å bidra inn i forskjellige typer klyngeaktiviteter. Medlemmer som inngår 
avtale om betydelig ekstrainnsats utover medlemsavgift og deltakelse i felles klynge-
aktiviteter, regnes også som partnere i klyngen. Det inngås en egen avtale med disse 
medlemmene knyttet til ekstrabidraget. 
 
Denne avtalen inngås mellom VIA - Vital infrastruktur arena co/Nordic Edge AS (org. nr. 
917 346 151), som er tilskuddsmottaker ovenfor Innovasjon Norge, og medlemmene i 
klyngen.  
 

Virksomhet:  

Organisasjonsnummer:  

Adresse: 
 
 

  

Fakturaadresse: 
 
 

 

Kontaktperson (navn, 
tlf., epost:) 
 
 
 

 

 
Antall ansatte i Norge 
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§3 Klyngens tjenester 
Gjennom langsiktig, målrettet samarbeid skal klyngen skape verdi for medlemmene 
gjennom: 

• Å være en pådriver for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i verdensklasse 
som er i tråd med nullvisjonen. 

• Å bidra til økt kunnskap, samhandling og arbeidsmetoder for å sikre miljøvennlig og 
bærekraftig utvikling av bransjen. 

• Å være det ledende innovasjonsøkosystemet for utvikling av sikker, smart og 
bærekraftig teknologi og løsninger, og initiere aktiviteter som bidrar til å styrke den 
digitale omstillingsevnen. 

• Å koble medlemmene til nasjonale og globale verdikjeder og markeder gjennom 
samhandling, partnerskap og strukturerte utviklingsprogrammer.  

• Å gi hensiktsmessig bistand til gründer- og vekstbedrifter som utvikler løsninger i 
tråd med samfunnets behov og utfordringer.  

 
 
Klyngen skal, sammen med medlemmene, arbeide for å utvikle tjenester som er til nytte for 
medlemmene: 
 

1. Tjenester som hjelper medlemmene 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 
medlemmer og innen klyngens satsningsområder. 

4. Tjenester som åpner for kompetanseoverføring til nye og nærliggende 
anvendelsesområder for medlemmenes 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 medlemmenes felles interesser overfor 
eksterne miljøer for å tiltrekke oppdrag og kapital.  

8. Tjenester som bidrar til internasjonalisering og matchmaking for medlemmene. 
 
Listen over tjenester er dynamisk og endres i tråd med behovene til klyngens medlemmer.  
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§5 Medlemsavgift 
Medlemsavgiften for 2020 er basert på medlemmenes størrelse, og delt i fire nivåer: 
 

• Medlemsavgiften for gründere og små bedrifter (1-9 ansatte) er på 5 000,- kroner 
eks. mva.  

• Medlemsavgiften for bedrifter med 10 – 25 ansatte er på 10 000,- kroner eks. mva.  
• Medlemsavgiften for bedrifter med 26 – 99 ansatte er på 15 000,- kroner eks. mva.  
• Medlemsavgiften for bedrifter med 100 + ansatte er på 20 000,- kroner eks. mva.  

 
Medlemsavgiften for 2021 blir fastsatt av Årsmøtet i mars 2020.  
 
§6 Finansiering av klyngens aktiviteter 
Klyngen fikk våren 2016 Arena status i det nasjonale klyngeprogrammet (Norwegian 
Innovation Clusters). Fra 1. januar 2020 er vi Arena PRO-klynge. Dette medfører et tilskudd 
i størrelsesorden 3–6 millioner kroner per år i 5 år for å utvikle klyngen. Dette tilskuddet 
må matches av medlemmene i klyngen, enten gjennom betaling for klyngens tjenester (årlig 
medlemsavgift), ressurser brukt i klyngens samarbeidsprosjekter og egeninnsats i form av 
timer (deltakelse på møter, workshops, studieturer osv.)  
 
§7 Årlig rapportering og evaluering 
Innovasjon Norge har innført et eget system for timerapportering. Medlemmer og partnere 
plikter seg til å bruke dette for å få registrert klyngens egeninnsats.  
 
Medlemmene forplikter seg til å delta i en årlig spørreundersøkelse i regi av klyngen samt 
en årlig rapportering til Innovasjon Norge. 
 
§8 Avtalens varighet 
Medlemskapet løper fra den dagen avtalen er signert av begge parter og fram til den sies 
opp av en av partene. Det er en gjensidig oppsigelsesfrist på én (1) måned.  Innbetalt 
kontingent vil ikke bli refundert ved oppsigelse. 
 
  
For VIA - Vital infrastruktur arena:   For medlem: 
 
Sted og dato: Stavanger,    Sted og dato:_______________________________ 
 
Signatur:                Signatur: ___________________________________ 
 
Navn: Helen Roth     Navn: ______________________________________
  
Tittel: Daglig leder     Tittel: ______________________________________ 


