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Kontrakt Deltakelse i GCE NODE klyngen 

 

GCE NODE er en tverrfaglig næringsklynge for utvikling av den kompetansebaserte 
sørlandske olje- og gassnæringen.  
 
Målet er å videreutvikle klyngens verdensledende posisjon, i tillegg til å ta ledende 
posisjoner i nye markeder ved å: 

 bygge kunnskap og kompetanse i verdensklasse 

 satse på forskning og innovasjon sammen med de beste internasjonale miljøer. 
 
GCE NODE skal:  

 Etablere gode samarbeidsrelasjoner og møteplasser. 

 Bidra til økt attraktivitet for arbeidskraft og kompetente fagfolk 

 Bidra til økt synliggjøring av klyngen nasjonalt og internasjonalt 

 Arbeide for gode rammevilkår lokalt og nasjonalt 

 
GCE NODE Service AS skal levere tjenester og aktivtiter. Dette omfatter bl.a.: 

 Kompetansetiltak inkludert etter- og videreutdanning 

 Seminarer, kurs og workshops 

 Forskning og utviklings prosjekter    

 Bistå og underbygge prosesser fra ide til produkter og kommersielle etableringer  

 Kanalisere økt intern, ekstern og internasjonal finansiering til forsknings- og utviklingsprosjekter  

 Arbeide for økt profesjonalisering og internasjonalisering 
 
 

AVTALE OM KJØP AV TJENESTER FRA GCE NODE Service AS 

Parter i denne avtale er GCE NODE/GCE NODE Service AS og den enkelte 
deltakerbedrift/-virksomhet, heretter kalt deltaker. Deltakeren er tatt opp som assosiert 
deltaker etter betingelsene i GCE NODE’s vedtekter § 4 om Deltakerbedrifter, og blir 
automatisk ordinær deltaker f.o.m. 2019 om ikke utmelding mottas innen 
vedtektsfestet frist.  

GCE NODE Service AS skal mot vederlag fra deltaker yte de tjenester som er 
beskrevet innledningsvis, og videre utdypet i vedlagte dokument «Tjenester til 
deltakerbedriftene.» 

Det avtalte vederlaget gjenspeiler omfanget av tjenesteytelser fra GCE NODE som 
Partene vurderer er nødvendige for å dekke deltakers behov for å oppfylle vilkårene i 
denne avtalen. 

I den grad deltaker har behov for tjenester utover det som omfattes av Avtalen, skal 
det utarbeides separat avtale for slike leveranser. 

Deltaker skal årlig betale vederlag for tjenesteytelsene fra GCE NODE Service AS. 
Vederlaget for ordinære og assosierte deltakere fastsettes årlig av Årsmøtet i GCE 
NODE. Deltaker- og serviceavgift faktureres ved årets start. Eventuelle endringer 
vedtatt av årsmøtet etterfaktureres i etterkant av Årsmøtet.  
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I tillegg til avtalt vederlag kommer merverdiavgift etter den til enhver tid gjeldende sats. 
Vederlaget forfaller etter påkrav ved faktura. 

 

AVTALEPERIODE, OPPSIGELSESFRIST MV. 

Avtalen gjelder fra XX.XX.XXXX, er bindende mellom Partene og løper til den blir sagt 
opp av en av Partene. 

Hver av Partene kan si opp Avtalen med virkning for påfølgende kalenderår i 
Avtaleperioden. Gyldig oppsigelse gis skriftlig 1. februar samme år. 

Partene sine rettigheter og forpliktelser under Avtalen bortfaller ved utgangen av den 
fakturerte perioden. 

Ved uttreden som deltaker i en fakturert periode vil hverken hele eller deler av 
fakturert beløp bli refundert. 

Dersom en av Partene vesentlig misligholder sine forpliktelser under Avtalen kan 
Avtalen heves av den andre av Partene med øyeblikkelig virkning. Deltaker har ikke 
rett til tilbakebetaling av fakturert vederlag dersom denne vesentlig misligholder 
Avtalen. 

Hvis det oppstår tvist mellom Partene om tolkningen eller rettsvirkningene av Avtalen, 
skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem kan 
enhver av Partene forlange tvisten avgjort ved norske domstoler. Kristiansand tingrett 
er verneting for tvister etter Avtalen. 

 

Kristiansand S., 19.06.2017                 Sted/dato______________________ 

For GCE NODE / GCE NODE Service AS  For firma 

Org.nr. 989455702 / 915453929 Org.nr.  

        

 
        

 

--------------------------------------------------  ------------------------------------------------- 
Anne-Grete Ellingsen     N.N. 
Daglig leder      Daglig leder 
 
 

Vedlegg:  
1: Vedtekter for GCE NODE datert 20.04.2017 
2: Vedtekter for GCE NODE Service AS datert 21.04.2016 
2: Deltakeravgift vedtatt på årsmøtet 20.04.2017 
2: Tjenester til deltakerbedriftene datert 30.04.2015 
 


