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Vi bekrefter med dette at vår virksomhet forplikter seg til deltagelse i samarbeidsprosjektet 
«Betongklyngen - N3C Norwegian Cold Concrete Cluster» i henhold til vedlagte ARENA søknad samt 
prosjektplan for år 2.  
 
KLYNGELEDELSE OG STYRINGSGRUPPE 

Klyngen er ikke en egen juridisk enhet, men skal ha en Styringsgruppe og en klyngeleder. Prosjekteier 
er Kunnskapsparken Nord AS (KUPA). Styringsgruppen ble valgt på årsmøte 12. Desember 2019 og 
består av: 
 

• Styreleder Gro Skaar Knutsen, Adm Dir Bjørn Bygg AS (representerer entreprenørsiden) 

• Styremedlem Reidar Schille, Daglig leder Heatwork AS (representerer utstyrssiden) 

• Styremedlem Tone Anita Østnor, NORCEM, (representerer sement siden) 

• Styremedlem Tore Mosand, Nordland Betong (representerer lokal betongprodusent) 

• Styremedlem, Dordi J Snefjellå, Østbø (representerer Avfallsbransjen og gjenvinning) 

• Styremedlem, Andras Sjaastad, Veidekke, (representerer Entreprenør siden) 

• Styremedlem, Bård Arntsen, NORUT Narvik (representerer FoU siden) 

• Observatør i styret, Linda Simensen, Innovasjon Norge Nordland (virkemiddelapparat) 

• Observatør i styret, Randi Abrahamsen, Innovasjon Norge Arktis (virkemiddelapparat) 

• Observatør i styret, Bjørn Gjellan Nielsen, Norges Forskningsråd (virkemiddelapparat) 
 
Klyngeleder er seniorrådgiver Geir Frantzen i KUPA. 
 
KLYNGEDELTAKERNES RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER  

Klyngedeltakerne er enige om å samarbeide i Klyngen for å oppnå utvikling og innovasjon. 
Klyngedeltakerne har et felles ansvar for dette.  Klyngedeltakerne er enige om at alle aktiviteter i 
klyngen bør ha nytteverdi for et flertall av klyngedeltakerne, alternativt ha nytteverdi for mer enn en 
klyngedeltaker. Klyngedeltakerne skal delta aktivt i klyngens aktiviteter.  

Klyngedeltakerne er enige om at aktiviteter i klyngens navn skal være konkurransenøytrale i den 
forstand at aktivitetene ikke skal gripe inn i den enkelte klyngedeltakers markedsvirksomhet.  

Klyngedeltakerne er enige om at samarbeidet i klyngen ikke skal legge begrensninger på konkurransen 
dem imellom. Hver klyngedeltaker pålegges å vurdere når det skal samarbeides og når det skal 
konkurreres. Bedriftene må markedsføre at de er med i betongklyngen. 

ØKONOMISKE FORHOLD 

Klyngen (klyngedriften) skal finansieres gjennom deltakerkontigent, støtteordninger, egeninnsats og 
egne inntekter. I tillegg finnes en rekke forsterkningsmidler som klyngens medlemmer kan søke på. 
Årlig deltakeravgift i NOK er besluttet av Styringsgruppen og fremgår i tabellen under: 

Totalbudsjett for det 2. driftsåret i klyngen er på kr. 4 000 000,-, hvorav den offentlige finansieringen 
fra Arenaprogrammet/Innovasjon Norge er på kr. 2 000 000,-.  
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Budsjettert egeninnsats utgjør kr. 1 700 000,- (arbeidstid samt reise- og oppholdskostnader). Det 
forventes at hver klyngedeltaker avsetter ressurser til deltagelse på fellesaktiviteter, samt deltar 
aktivt på områder som er av faglig interesse og relevans. Timesats kan variere. 600 kr normalt 
 
Det forventes at samlet egeninnsats i klyngen tilfredsstiller budsjettet, slik at offentlig støtte ikke blir 
avkortet. Egeninnsatsen skal dokumenteres i egen virksomhet ved føring av timelister og 
prosjektregnskap, og ved behov godkjennes av revisor. Det rapporteres til prosjektet etter godkjent 
mal fra Arenaprogrammet. (Egen klyngeportal under utvikling) 
 
Det er budsjettert med en deltakeravgift fra hver partner, og for år 1 er totalbudsjettet kr. 300 000,-. 
Fordelingen av deltakeravgiften er, med ulike satser avhengig av antall ansatte siste regnskapsår 
(bedrifter), samt type virksomhet (FoU- og utdanningsinstitusjoner). Tabellen nedenfor viser 
medlemsavgift for år 2, foreslått av Styringsgruppen 11.12.19 og vedtatt på årsmøtet 12.12.19 
 

  

  

Kategori Sats 

Bedrift, færre enn 10 ansatte 5 000 

Bedrift, inntil 50 ansatte 10 000 

Bedrift, inntil 150 ansatte 15 000 

Bedrift, inntil 250 ansatte 20 000 

Bedrift, flere enn 250 ansatte 30 000 

Offentlige institusjoner 7 500 

Utdannings- og FoU-institusjoner 7 500 
 

 
 

MISLIGHOLD 

Det foreligger mislighold dersom en av Klyngedeltakerne ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne 
avtalen, og det ikke skyldes forhold som en annen klyngedeltaker er ansvarlig for eller force majeure. 

Dersom det foreligger mislighold, skal styringsgruppen gi den misligholdende klyngedeltakeren 
skriftlig varsel om misligholdet og rimelig frist til å bringe forholdet i orden. Dersom forholdet ikke 
blir bragt i orden innen fristen, har styringsgruppen rett til å ekskludere den misligholdende 
klyngedeltakeren med umiddelbar virkning. Slik ekskludering skal skje skriftlig.  

Ved en eventuell rett til erstatning for mislighold av denne avtalen, skal ordinære erstatningsrettslige 
regler gjelde.  

INNTREDEN OG UTTREDEN  

En klyngedeltaker kan tre ut av Klyngen med 3 måneders skriftlig varsel til styringsgruppen. Nye 
klyngedeltakere kan tre inn i Klyngen dersom styringsgruppen godkjenner dette. (PL tar dette på e 
post med SG) Nye klyngedeltakere må tiltre denne avtalen og eventuelle andre avtaler som måtte 
gjelde for Klyngen.    

Denne avtalen vil avløses av en ny ved godkjenning av hovedprosjekt, som også vil inkludere 
vedtekter for samarbeidet samt en formalisert partnerskapsavtale. 
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Sted/ dato: _________________________________ 
 
 
 
 
Virksomhetens navn og organisasjonsnr.: _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
Signatur/ stempel: ________________________________ 
 
 
 
 
Retur av signert avtale sendes: 
geir@kupa.no 


