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Samarbeidsavtale 
 

 
 

Denne samarbeidsavtalen ("Samarbeidsavtalen") er inngått 22. mars 2021 mellom: 
 
1. TOPPINDUSTRISENTERET AS, organisasjonsnummer 917 362 246, med registrert 

adresse Dronning Eufemias gate 6 A, 0191 Oslo ("DigitalNorway"), og 

2. KMD, organisasjonsnummer 972 417 858 med registrert adresse Akergata 59, 0180 Oslo 
("KMD"), 

heretter samlet betegnet som Partene. 

I BAKGRUNNEN FOR SAMARBEIDSAVTALEN 

(A) DigitalNorway er en nasjonal, tverrindustriell non-profit-virksomhet startet i 2017 av 15 
næringslivsaktører med formål å fremme digitalisering av norsk næringsliv, med et spesielt 
fokus på små og mellomstore bedrifter. Selskapet jobber med å sikre bedrifter og ansatte 
tilgang til kunnskap som de trenger i en digital verden. DigitalNorway har offentlige aktører 
som strategiske medlemmer, og vil fremover arbeide for å utvide med flere offentlige aktører 
som strategiske medlemmer.  

(B) KMD vil som strategisk medlem i DigitalNorway få de samme bruks-rettigheter og -
forpliktelser som eiere i DigitalNorway.  

(C) KMD har et ansvar for å samordne den nasjonale digitaliseringspolitikken på en helhetlig måte 
som kommer hele samfunnet til gode. Dette omfatter også viktige deler av den næringsrettede 
digitaliseringen, herunder forholdet til  Digital21. Medlemskapet som strategisk medlem bør 
ses i lys av dette.  

(D) KMDs strategiske medlemskap har som formål å bidra til å understøtte DigitalNorway som et 
effektivt og uavhengig virkemiddel for digital kompetanseutvikling og økt bruk av data 
innenfor næringslivet, primært rettet mot SMB-er. Kunnskap og erfaringer som oppnås 
gjennom dette operative samarbeidet vil, med mindre annet er avtalt, kunne benyttes av 
DigitalNorway i andre prosjekter og tjenester, og dermed også kunne komme andre offentlige 
og private aktører til nytte. 

II HOVEDFORPLIKTELSENE UNDER SAMARBEIDSAVTALEN 

(E) Så lenge Samarbeidsavtalen løper, vil KMD holde strategisk medlemskap hos DigitalNorway. 
KMD vil med det strategiske medlemskapet få de samme bruks-rettigheter og -forpliktelser 
som eiere i DigitalNorway. De nærmere detaljene om rettigheter og plikter i forbindelse med 
det strategiske medlemskapet  vil reguleres av en separat medlemskapsavtale. Hovedvilkår for 
det strategiske medlemskapet er imidlertid angitt under punkt III under. 

(F) Partene er enige om å etablere et samarbeid som skal holdes aktivt så lenge Samarbeidsavtalen 
består. Samarbeidet vil som utgangspunkt ha fokus på forholdet mellom næringsliv og 
akademia/utdanningsinstitusjonene, utvikling av SMB-segmentet, økt innsats for 
digitalisering og viderebruk av data og datadeling, og oppfølging av Digital21.  
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III HOVEDVILKÅR FOR STRATEGISK MEDLEMSSKAP 

(G) KMD har inngått en separat medlemskapsavtale  ("Medlemskapsavtalen") basert på den 
standard medlemskapsavtale som til enhver tid gjelder for strategisk medlemskap i 
DigitalNorway. Medlemskapsavtalen vil ha følgende hovedvilkår: 

 De tre neste medlemskapsårene regnes fra 1. oktober 2020 til 30. september 2023. 
Medlemskapet er uoppsigelig for disse tre årene.  Medlemskapet kan fra og med det tredje 
av disse medlemskapsårene sies opp av KMD med virkning fra utgangen av det til enhver 
tid gjeldende medlemskapsår, det vil si tidligst 30. september 2023. 

 Medlemskapskontingenten vil være NOK 2.000.000 + mva per år i perioden  

 KMD tar forbehold om at budsjettet vedtas årlig, det vil si for ett år av gangen. 

IV PARTENES KONTAKTPERSONER UNDER SAMARBEIDSAVTALEN 

(H) Inntil Partene gir skriftlig beskjed om annet, skal følgende personer være kontaktpersoner for 
Samarbeidsavtalen: 

 For DigitalNorway: 

 Navn: Liv Dingsør 

 Rolle: Daglig leder 

 Epost:liv.dingsor@digitalnorway.com 

 Tlf: +47 917 24 981 

 

 For KMD: 

Navn: Katarina de Brisis 

Rolle: Avdelingsdirektør 

Epost: kdb@kmd.dep.no  

Tlf: +47 22 24 67 30 / +47 922 45 162 

V GENERELT 

(I) Samarbeidsavtalen er uoppsigelig frem til 1. januar 2023. Deretter kan hver av partene fritt si 
opp Samarbeidsavtalen med effekt fra utgangen av inneværende medlemskapsår for 
Medlemskapsavtalen, så fremt oppsigelsen varsles senest 3 måneder før utløpet av 
inneværende medlemskapsår.  

(J) Partene skal i fellesskap bli enige om innholdet i en eventuell pressemelding om denne 
Samarbeidsavtalen. 
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(K) Denne Samarbeidsavtalen er underlagt norsk rett. 

(L) Dersom det oppstår tvist mellom Partene om denne Samarbeidsavtalen, skal tvisten først søkes 
løst gjennom forhandlinger. Oslo tingrett er verneting. 

VI SIGNATURER 

 
På vegne av DigitalNorway: 
 
 
 
_______________________________                   
Liv Dingsør, Daglig leder 
 
 
Dato: __________________________ 

På vegne av KMD: 
 
 
 
__________________________________               
Linda Hofstad Helleland, Digitaliserings- og 
distriktsminister 
 
Dato: _____________________________ 
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