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SAMARBEIDSAVTALE  

 
MELLOM  

 
Norwegian Energy Partners (NORWEP)  

og  
INNOVASJON NORGE (IN) 

  
 
 

1. Bakgrunn 
 

Norwegian Energy Partners’ (NORWEPs) formål er å bidra til verdiskaping, vekst og 
arbeidsplasser i norskbaserte bedrifter innenfor energinæringene basert på rådgivning og 
støtte til forretningsutvikling internasjonalt. NORWEP er en stiftelse der den løpende 
virksomheten finansieres ved bidrag fra brukerne, næringslivet og myndighetene. Stiftelsen 
har over 300 bedrifter med eksportrettet virksomhet som betalende partnere/brukere. 
NORWEP har kontorer i Oslo, Stavanger og Bergen samt rådgivere i ca. 25 markeder 
internasjonalt som de betalende partnerbedriftene kan benytte seg av.  
 
Innovasjon Norge (IN) er et statlig særlovselskap som har som formål å bidra til bærekraftig 
vekst og eksport i hele landet.  Innovasjon Norge er Norges offisielle Trade Promotion 
Organisation (TPO) og inngår i flere internasjonale nettverk med tilsvarende organisasjoner. 
IN bistår bedrifter i alle bransjer/næringer og har egne kontorer i alle fylker og et 20-tall 
internasjonale markeder. Utenfor EØS-området er IN hovedsakelig samlokalisert med 
ambassader eller generalkonsulater og utgjør utenriksstasjonenes handelsavdeling. IN skal 
bidra med kunnskap om markedsmuligheter og markedsforhold. Markedskunnskap, 
nettverksbygging og partnersøk, samt rådgivning til enkeltbedrifter som ønsker å vokse 
internasjonalt.  
 
Både NORWEP og IN har derfor i oppdrag å jobbe med å fremme eksport av norske 
energiløsninger, og dermed til dels overlappende roller, mandat, tjenestetilbud og 
målgrupper. Det innebærer at Partene vil jobbe med de samme bedriftene i Norge og de 
samme internasjonale markedssegmentene og markedene. samtlige marked. 
 
Partene ønsker med avtalen å unngå dobbeltarbeid og konkurranse om oppgaver fra statlige 
oppdragsgivere og tjenester til industrien i Norge.   
 
 
2. Formål  
 
Formålet med denne avtalen er å bidra til at partene opptrer koordinert slik at 
organisasjonenes kompetanse og ressursene stilt til rådighet av myndighetene blir utnyttet 
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best mulig for å enkeltvis og i fellesskap å bidra til målet om økt norsk eksport og et best 
mulig tilbud til bedrifter i energinæringen.  
 
NORWEP og Innovasjon Norge har et felles ansvar for å bidra til at energibedriftene lykkes i 
internasjonale markeder. I hvert marked avtaler partene hvordan arbeidsdelingen skal være i 
praksis. Gitt NORWEPs styrker innen teknisk kompetanse, forståelse av kundenære behov og 
ulike leverandørers styrker, vil det ofte være NORWEP som vil ha et hovedansvar for å gi råd 
til bedriftene om utformingen av tekniske og kommersielle elementer i deres verdiforslag og 
å kommunisere disse til internasjonale kunder i direkte dialog.  
 
Innovasjon Norge og NORWEP forplikter seg gjensidig til å involvere hverandre, søke råd og 
stemme av satsinger og aktiviteter, for å unngå dobbeltarbeid og sikre en tydelig ansvars- og 
rollefordeling i det enkelte markedet. 
 
Denne avtalen gir således overordnede føringer for samarbeid mellom Partene. Det kan 
være behov for å inngå tilleggsavtaler i tilknytning til gjennomføring av strategiske satsinger, 
ved gjennomføring av fellesaktiviteter og/eller for å regulere samspillet i enkeltmarkeder. 
Slike avtaler må være i tråd med partenes overordnede planer i det aktuelle markedet, 
innholdet i denne avtalen, og i overensstemmelser med partenes respektive 
rammebetingelser ellers.  
 
Innovasjon Norge skal bidra til at norske klyngeorganisasjoner eller andre aktører som 
mottar finansiering eller støtte fra Innovasjon Norge gjøres kjent med avtalens innhold.  

 
 
3.  Avgrensning og begrensninger 

 
Samarbeidet mellom NORWEP og IN avgrenses til aktiviteter innenfor energi og 
energiløsninger.  
 
Innovasjon Norge § 27 om lovbestemt taushetsplikt og NORWEPs medlemsforpliktelser kan 
begrense samarbeidet. Deling av taushetsbelagt informasjon mellom NORWEP og IN 
forutsetter at INs norske kunder og eller partnerne i NORWEP gir sitt skriftlige samtykke på 
forhånd, Partene vil søke å begrense omfanget av taushetsbelagt informasjon, da det vil 
kunne virke begrensende på informasjonsdelingen også til andre virksomheter. 
 
 

4.  Samarbeidsområder 
 
Innovasjon Norge har gjennom sin organisasjon og oppdrag i Norge et hovedansvar for å 
lede innovasjonsnære aktiviteter i Norge, så som finansiering, rådgivning og kompetanse 
knyttet til utvikling og testing av nye innovative løsninger.  
 
Innovasjon Norge skal sammen med de norske utenriksstasjonene ha et hovedansvar for 
kontakt mot myndigheter og offentlige aktører i enkeltmarkeder. 
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Innovasjon Norge har et hovedansvar og oppdrag for å lede arbeidet med Merkevaren 
Norge, herunder strategisk posisjonering, merkevarebygging og overordnet promotering av 
norske bærekraftige løsninger. Innovasjon Norge har også et hovedansvar for og skal lede 
arbeidet med internasjonale events, messer og næringslivsdelegasjoner knyttet til 
Statsministers eller Kongehusets reiser. Innovasjon Norge skal søke råd hos og gi NORWEP 
ansvar for energinæringen i relevante events, messer og næringslivsdelegasjoner.  
Innovasjon Norge og NORWEP skal i dialog dele funksjonene knyttet til utarbeidelse og 
kommunikasjon av bedriftenes verdiforslag mot den internasjonale energinæringen. ¨ 
 
Innovasjon Norge har hovedansvaret for Business Norway og begge parter skal etablere en 
samordning mellom Business Norway/The Explorer og NORWEPs Technologies & Solutions 
database. NORWEP har et hovedansvar for, og leder, arbeidet med å gi råd til bedriftene om 
utformingen av tekniske og kommersielle elementer i verdiforslagene – og å kommunisere 
disse til kunder i direkte dialog. Innovasjon Norge skal søke råd hos NORWEP i forbindelse 
med generell markedsføring av norske energiløsninger og -næring.  
 
Både Innovasjon Norge og NORWEP har et ansvar for å tilgjengeliggjøre markedskunnskap 
på overordnet nivå og jobbe med kunde- og salgsnære aktiviteter i markedene. Her skal 
begge parter gjensidig og forpliktende involvere hverandre, søke råd og stemme av sine 
satsinger og aktiviteter for å unngå dobbeltarbeid og en tydeligere ansvars- og rollefordeling 
i det enkelte markedet eller energiteknologien.  
 
Begge parter skal kommunisere og inkludere den andre part i sine aktivitetsplaner. Planer 
deles med Utenriksdepartementet for koordinering med resten av Team Norway generelt og 
i enkeltmarkeder.  
 
 

5.  Forutsetninger og prinsipper for samarbeidet 
 
Det er forutsetning for begge parter at hver av partene skal fortsette som selvstendige 
virksomheter, basert på egne rammebetingelser, styringsprinsipper og budsjetter. Partene 
skal være samarbeidspartnere, og normalt ikke ha et oppdragsgiver/leverandørforhold med 
mindre annet er konkret avtalt. 
 
Tre prinsipper skal være førende for samarbeidet i avtaleperioden. Med hvert enkelt 
prinsipp følger forpliktelser:  
 

5.1 Et koordinert tjenestetilbud 
 

Partene utvikler sine aktivitetsplaner i samspill med sine respektive oppdragsgivere og 
kunder/partnere. For å sikre et koordinert tjenestetilbud, gjelder følgende:  

 
Partene skal informere hverandre om strategier og aktivitetsplaner samt utvikle 
en oversikt over ansvarsfordeling.  



Endelig versjon 01.12.22 

Samarbeidsavtale mellom Norwegian Energy Partners og Innovasjon Norge 
  4 

 
I. Partene skal innen utgangen av november hvert år utarbeide en overordnet 

sammenstilling av hvilke aktiviteter som planlegges, roller og hvem som har 
ansvar for enkeltaktiviteter på en slik måte at det ikke etableres dobbeltarbeid 
eller konkurrerende virksomhet.  

 
II. Planlagte endringer i aktivitetsplaner eller tjenester som skal leveres til de norske 

bedriftene skal løpende koordineres. 
 

III. I tråd med denne avtalens intensjon bør det i samarbeid med øvrige Team 
Norway utvikles en kommunikasjonsmatrise per region, teknologi og land slik at 
enkeltpersoner i organisasjonene kjenner til hvordan og med hvem planer om 
aktiviteter skal koordineres. 
 

Det samlede tjenestetilbudet må være tilgjengelig for alle ii næringen, samtidig som 
NORWEP som medlemsorganisasjon (stiftelse) må kunne finansiere sine aktiviteter ved 
bidrag fra de som ønsker det. Som en egen stiftelse må industrien se nytten av tilbudet og 
ønske å bidra finansielt slik at flest mulig får tilgang til informasjon og rådgivning.  

 
5.2 En koordinert internasjonal representasjon 

 
Partene skal informere hverandre om planer for og endringer i Partenes internasjonale 
tilstedeværelse. 

 
Partene kan tilby hverandre mulighet til å anvende hverandres personalressurser i 
enkeltmarkeder. Dette skal reguleres i separate avtaler mellom Partene på forespørsel.  
 
 

5.3 Et støttende partnerskap 
  
Begge Parter kan ta initiativ til å støtte aktiviteter som den andre Part har hovedansvar for. 
Likeledes kan hver av Partene be om støtte til aktiviteter den har hovedansvar for. Partene 
står imidlertid fritt i å akseptere slike tilbud eller forespørsler om støtte.  Rolle- og 
ansvarsfordeling skal avklares i hvert enkelt tilfelle.  
 

I. Samarbeidet mellom partene må komme tydelig til uttrykk i partenes 
kommunikasjon i markedet (hjemme og ute), i det daglige arbeidet, i koordineringen 
partene imellom og i presentasjoner. Entydig kommunikasjon sikrer at partenes 
respektive roller, ansvar og kompetanse framstår tydelig. 
 

II. Det samlede tjenestetilbudet må være tilgjengelig for alle i bransjen. 
 

III. Partene vil gjensidig gjøre hverandre og sine respektive målgrupper oppmerksom på 
og kjent med Partenes tjenestetilbud og aktivitetsplaner, og endringer i disse. Dette 
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vil bli gjort gjennom Partenes hjemmesider og i andre sammenhenger hvor slik 
informasjon faller naturlig. 

 
 

IV. Relevant fagpersonell skal ha tilgang til Partenes generelle markedsinformasjon, så 
langt det ikke er begrenset av andre avtaler eller f.eks medlemsforpliktelser, og 
adgang til hverandres åpne seminarer, nettverksmøter og arrangementer.  

 

 
6 Samarbeidsforum 

 
Et samarbeidsforum på øverste ledelsesnivå etableres. Det har ansvaret for at samarbeidet 
følges opp og etterleves i tråd med denne avtalen.  
 
Hensikten med samarbeidsforumet er bl.a. å: 

1. Diskutere erfaringer fra samarbeidet og initiere endringer i dette, herunder 
justering/revidering av punkter i denne samarbeidsavtalen. 

2. Diskusjon om hvor er det partene ønsker å ha ressurser på litt lang sikt og hvordan 
det skal finansieres, 

3. Ta opp andre saker av interesse i skjæringsfeltet mellom partene  
4. Avklare eventuelle tvister mellom partene 

 
Tvister som ikke løses mellom organisasjonene beskrevet i kommunikasjonsmatrisen kan 
løpende bringes til respektive leder som kommuniserer med lederen i den andre 
organisasjonen 
  
Samarbeidsforumet skal normalt møtes 2 ganger pr år med en agenda og referat. Innkalling 
går fra de respektive organisasjoner på omgang. Hver av partene kan stille med relevante 
personer fra sin ledergruppe. 
 
 

7 Etikk og samfunnsansvar 
 
Partene skal bidra til en bærekraftig utvikling, herunder økt samfunnsansvar i norsk 
næringsliv. Det er partenes felles forutsetning at samarbeidet skal være basert på høye krav 
til etiske holdninger, unngå å medvirke til korrupsjon, krenkelse av menneskerettigheter, 
dårlige arbeidsforhold eller skadevirkninger for lokalsamfunn og miljø. I dette ligger også at 
partene av hverandre gjensidig kan kreve dokumentasjon for at lover/regler og beste praksis 
etterleves lokalt. 
 
 
 
 

8 Varighet/Justering av avtalen/Opphør av avtalen 
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Det fremgår av pkt.  6 at partene ved mulige tvister skal møtes på ledernivå for å avklare 
uenigheter. Avtalen er inngått med intensjoner om gjensidig forpliktende samarbeid og tillit. 
Avtalen løper inntil videre og inntil den eventuelt sies opp av en eller begge parter. Dersom 
en eller begge partene i avtalen mener at det foreligger vesentlige brudd på tillit eller 
intensjoner, kan avtalen termineres med umiddelbar virkning 
 
Alternativt kan avtalen sies opp med 1 måneds skriftlig varsel ved å påpeke konkrete 
omstendigheter som må rettes. Dersom det eller de faktiske eller rettslige forhold ikke er 
rettet opp innen 1 måned avvikles avtalen. 
Dette får ikke automatisk virkning for andre inngåtte eller foreliggende avtaler mellom 
partene, med mindre partene er enige om å avvikle basert på konkrete beslutninger i hvert 
enkelt tilfelle. 
 
 
Oslo, 1. desember 2022 
 
  
  
______________________      ______________________  
Sjur Eigil Bratland        Håkon Haugli 
Adm. direktør         Adm. direktør 
Norwegian Energy Partners      Innovasjon Norge 
 
 
 
(Det tas forbehold om styregodkjenning for begge parter) 


