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MEDLEMSAVTALE
§ 1 Om Smart C on s truction Cluster S A
- s a mmen for l øn n s om d ig italisering
Smart Construction Cluster SA, heretter SCC, er en medlemsstyrt
klyngeorganisasjon. SCC skal organisere felles markedsføring-,
kunnskapsutviklings- og innovasjonsaktiviteter for medlemmer
som naturlig hører hjemme i en regional næringsklynge med
internasjonale ambisjoner. Fokus for en felles satsning er markedet
for digitaliserte smarte byer, bygg og anlegg.
Lønnsom digitalisering av BAE bransjen krever utvikling av
standardisert digitalisert samhandling mellom virksomhetene i
verdikjeden. SCC skal levere tjenester til medlemmene som legger
til rette for slik digital samhandling og for å skape vekst, økt lønnsomhet
og økt internasjonalisering. Muligheter digitaliseringen skaper
skal målrettet identifiseres, utvikles og demonstreres i pilot- og
demonstrasjons anlegg , spres til alle medlemmene og så selges
internasjonalt gjennom utvikling av en felles portefølje av innovasjonsprosjekter knyttet til regionale og nasjonale BAE investeringer.
SCCs medlemmer må gjennom serviceavgift og ubetalt timeinnsats i felles forum, prosjekter og arbeidsgrupper være med å
finansiere en felles facilitatorfunksjon som utvikler og samproduserer tjenester til medlemmene.

§ 2 Av tal en s parter - m ed lemmer og p artnere
Erfaring viser at praktisk nytte av deltakelse i nettverk og klynger
er størst for de som bidrar mest aktivt med egne ansatte i arbeidet for å skape felles vekst. De ulike medlemmene har ulike
forutsetninger for å bidra i ulike perioder og spesielle bidrag til

felles utviklingsarbeid avtales spesielt gjennom egne skreddersydde avtaler. Medlemmer i SCC med et avtalt ekstrabidrag utover
medlemskontingent og serviceavgift kalles partnere. Partneravtalen
består av denne standard medlemsavtalen pluss et vedlegg med en
kort oversikt hver partners individuelle utviklingsmål og av forpliktelser i form av kontantbidrag og person/timeinnsats gjennom hvert
avtaleår.
Innholdet i dette vedlegget i en partneravtale reforhandles hvert år.

§ 3 M e dl emstj en es ter - utvik ling og p rod uk sjon.
SCC, i samarbeid med medlemsbedriftene, skal gradvis utvikle og
tilby et sett medlemstjenester. Disse tjenestene kan deles i to hoved
kategorier:
Tjenester som medlemmene selv, støttet av SCC, utvikler og
produserer, f.eks felles faste arrangementer, konferanser,
møteplasser og kurs.
Tjenester som skreddersys medlemmene basert på tilbud fra
eksterne tjenesteleverandører. Eksempler her er finansielle- og
innovasjonstøtte-tjenester fra EU, Innovasjon Norge, 		
Forskningsrådet og fylkeskommunen og utdanningstjenester
fra UiT.

Det er et overordnet mål at medlemstjenestene skal gjøre SCC økonomisk bærekraftig – dvs at driften av SCC er finansiert av medlemmer i SCC og andre brukere av våre tjenestene. En årlig fast
serviceavgift er fundamentet for vår driftsfinansiering. Vårt viktigste arbeidsområde er å identifisere mulige fellesprosjekter innen
kompetanseutvikling, markedsutvikling og forretningsutvikling der
medlemmene går sammen om finansiering og der klyngen henter
offentlig medfinansiering/risikoavlastning.

De t er defin ert 7 med lem stjenesteom råd er:
1.

Hjelp til å hente ekstern medfinansiering og risikoavlastning
til medlemmenes egne og felles F&I prosjekter.

2.

Tilrettelegging for felles løsnings- og teknologi-investeringer
gjennom utvikling av fellesprosjekter og felles infrastruktur
(Testfaciliteter, demonstrasjonsanlegg, laber, innovajonssentre)

3.

Etablering av faste interne møteplastser og workshops som
bygge gjensidig kjennskap og tillit.
(Forum, prosjekter, arbeidsgrupper)

4.

Felles utvikling av humankapital.
Felles tiltak for rekruttering, 		
Felles kurs og etterutdanningstiltak
Felles utvikling av nye utdanningstiltak.

5.

Tilrettelegge for etablering av nye virksomheter; grunder-		
skap og knoppskytinger.

6.

Felles markedsføring av kunnskap, tjenester, teknologi og
løsninger fra medlemmene i BAE og IKT næringen, av FoUmiljøet og Alta regionen som en attraktiv lokalitet for innovative
bedrifter i IKT og BAE.

7.

Bistå medlemmene i sin internasjonalisering.

§ 4 R e t t igh eter og pl ikter for med lemmer,
av t a l e ns varigh et og fornyelse.
Medlemmer har fri tilgang til alle medlemstjenester der det ikke
er satt en tjenesteavgift. For aktiviteter der det settes en avgift skal
medlemmer av SCC ha en rabatt. Medlemmer har ikke automatisk
adgang til eventuelle fremtidige eksklusive partner arrangementer/
tjenester.
Som felles kontantytelse for medlemmer og partnere betales det en
medlemskontingent og en serviceavgift. Kontingentperioden følger
kalenderåret og betales forskuddsvis for ett år. Kontingent fastsettes
av styret i Smart Construction Cluster SA i forbindelse med budsjettbehandling. Dette er regulert i § 9 Smart Construction Clusters vedtekter.

S m a r t Con s tru ction Cl uster har i 2017 en
m e d l e ms kon tin gen t med tre komp onenter slik :
• Innmeldingsavgift nye medlemmer: 2000 + mva.
• Serviceavgift bedrifter:
• Regnskapsmessig omsetning(2015) under 10 mill: 5 500,- + MVA
• Regnskapsmessig omsetning over 10 mill: 11 500 + MVA
• Serviceavgift offentlige innovasjonsaktører, utdannings og 		
forskningsinstitusjoner og kommuner, fylker: 25 500
• Administrasjonen har styrets fullmakt til å inngå skreddersydde
avtaler der dette anses som nødvendig.

Kontingent faktureres normalt senest 15 februar. Innmelding og
utmelding skjer skriftlig. Medlemmer som ikke har betalt kontingent
ved avvikling av generalforsamling, innen utgangen av april, har ikke
stemmerett.

§ 5 Rettigheter og plikter for partnere/kjernebedrifter
Smart Construction Cluster partnerne består av de av medlemmene
som, regulert av et vedlegg til denne medlemsavtalen, har eksklusiv tilgang til noen tjenester og skal bidra med ekstra innsats utover
medlemskontingent; en kontantandel og en personressursandel.
Dette konkretiseres hvert år i vedlegg 1 til denne avtalen.
Fordi de mest aktive medlemmene, partnerne, erfaringsvis opplever
størst nytte av medlemskapet er det et viktig mål å øke antall partnere i klyngen og antall personer hos medlemmer og partnere som
deltar aktivt i felles utviklingsarbeid.

§ 6 Årlig rapportering og evaluering
Alle medlemmer skal ved avslutning av hvert kalenderår delta i
en medlemsundersøkelse der de angir hvor fornøyd de er med de
ulike medlemstjenestene og hvilke forbedringsmuligheter de ser i
tjenestetilbudet.
Alle partnere gjennomfører en-til- en møter med daglig ledelse i
Smart Construction Cluster for å evaluere forrige avtaleperiode og
avtale neste periode. Partnere skal rapportere sitt eget ressursbidrag
opp mot de avtaltemålene i avtalens vedlegg 1.

Avtalen signeres gjennom at medlemmet bekrefter
medlemskapet for 2017 på e-post til daglig leder:
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