
      
 

Retningslinjer for opptak av medlemmer i klyngen 
Styret i VIA – Vital infrastruktur arena (tidl. Norwegian Tunnel Safety Cluster) har i sak 28/19 enstemmig vedtatt 
følgende retningslinjer for opptak av medlemmer i klyngen:  
 

1. Gründere:  
Gründere må være fra relevante virksomheter, og må støtte opp om klyngens formål og bidra til at 
klyngen når sine mål.  

a) Varighet: Selskapene beholder status som gründer fram til et av følgende inntreffer: 1) Selskapet 
omsetter for 5 millioner eller mer. 2) Selskapet er eldre enn 5 år.  

b) Internasjonale aktører: Det åpnes ikke for «gründer-medlemskap» for internasjonale virksomheter.  
c) Søknadsbehandling: Søknad om opptak behandles administrativt, etter gjeldende kriterier og 

føringer for opptak. 
d) Medlemsavgift: Det innkreves medlemsavgift i tråd med Årsmøtets vedtak..  

 
 

2. Medlemmer:  
Medlemmer i VIA må være fra relevante virksomheter, og må støtte opp om VIAs formål og bidra til at 
klyngen når sine mål.  

a) Internasjonale aktører som samarbeider med en norsk medlemsbedrift, kan på anbefaling av den 
norske medlemsbedriften bli tatt opp i klyngen.  

b) Søknadsbehandling: Søknad om opptak behandles administrativt, etter gjeldende kriterier og 
føringer for opptak.  

c) Søknadsbehandling internasjonale aktører: Styret behandler søknaden så snart som mulig – enten i 
ordinært styremøte eller som sirkulasjonssak.  

d) Medlemsavgift: Det innkreves medlemsavgift i tråd med Årsmøtets vedtak.  
e) Medlemsavgift internasjonale aktører: Internasjonale aktører betaler et påslag på 25 % på 

medlemsavgiften Årsmøtet til enhver tid har vedtatt.  
 

3. Partnere:  
Selskap som over tid dedikerer ekstra tid og/eller penger og på det viset bidrar til å bygge klyngen kan få 
status som partner. 

a) Internasjonale aktører som ikke har etablert et samarbeid med en av klyngens medlemsbedrifter 
kan tas opp som partner, dersom de anses som viktige for utviklingen av klyngen og klyngens norske 
medlemmer.  

b) Søknadsbehandling: Styret behandler søknaden om opptak så snart som mulig – enten i ordinært 
styremøte eller i ekstraordinært styremøte og/eller som sirkulasjonssak.  

c) Partneravgift: Det legges opp til en differensiert partneravgift som baserer seg på organisasjonens 
størrelse og kapasitet. Forslag til nivå på partnerbidrag fra den enkelte aktør legges fram for styret i 
forbindelse med søknadsbehandlingen.  

 

4. Medlemsavgift: 
Medlemsavgiften i VIA legger til grunne tallstørrelser som følger av siste offentliggjorte regnskap for 
vedkommende medlemsbedrift. Hvis et datterselskap melder seg inn beregnes deltakeravgiften med 
utgangspunkt i datterbedriftens tall, dersom det er morsselskapet som melder seg inn tas alle 
underliggende selskaper med når medlemsavgiften beregnes.  


