Rammeavtale mellom Samfunnsbedriftene og Admincontrol AS
Rammeavtalens varighet og oppsigelsestid:
Rammeavtalen er gyldig i to (2) år fra datoen begge parter har signert. Avtalen kan sies opp av
begge parter med en (1) måneds skriftlig varsel.

Admincontrol sitt ansvar:
Tilby Samfunnsbedriftene sine medlemsbedrifter en rabatt ved signering av Admincontrol sin
styreportal. Samfunnsbedriftene sine medlemsbedrifter tilbys en rabatt ut fra den enkelte
medlemsbedrift sin lønnsmasse det foregående året. For medlemsbedrifter med en lønnsmasse på
0-10 MNOK gjelder en rabatt på minimum 20% av veiledende priser. For medlemsbedrifter med en
lønnsmasse på 10-50 MNOK gjelder en rabatt på minimum 15% av veiledende priser. For
medlemsbedrifter med en lønnsmasse på mer enn 50 MNOK gjelder en rabatt på minimum 10%
av veiledende priser. Ved minimums rabatt forplikter Admincontrol AS å tilby minimum denne
rabatten, men har mulighet til å tilby en høyre rabatt hvis det skulle være grunnlag for det.

Samfunnsbedriftene sitt ansvar:
Oppgi en medlemsbedrifts lønnsmasse det foregående året på forespørsel fra Admincontrol.
Markedsføre rammeavtalen ovenfor sine medlemsbedrifter i relevante forum, det være seg
styrekurs for medlemsbedrifter, nyhetsbrev og webinarer som omhandler corporate governance
eller styrearbeid. Markedsføre kun Admincontrol som leverandør av styreportal til sine
medlemsbedrifter.

Begge parters felles ansvar:
Gjennomføre minimum ett årlig møte for å vurdere rammeavtalen og felles markedsaktiviteter for å
øke bruken av Admincontrol sin styreportal blant medlemsbedriftene til Samfunnsbedriftene.

Økonomisk ansvar:
Ingen av partene er ansvarlige for den andre parts eventuelle indirekte eller direkte økonomisk tap
forbundet til denne rammeavtalen.

Uenighet:
Ved uenighet om rammeavtalen, så skal det avtales og gjennomføres et møte mellom partene.
Dersom partene ikke kommer til enighet i dette møtet, har begge parter mulighet til å si opp
rammeavtalen med øyeblikkelig virkning.

For Admincontrol AS

Sted/Dato

For Samfunnsbedriftene

Sted/Dato

_____________________________

________________________________

Kim Schulerud, Salgsdirektør BP Norge

Marko Milosevic, Fagsjef IT og digitalisering
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Signed KS, MM
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