Samarbeidsavtale
Mellom NORILCO og Bandagistkjeden AS

1. Innledning
NORILCO samarbeider med flere leverandører av stomiutstyr og flere bandagister
formålet med denne avtalen er å regulere dette samarbeidet.
2. Avtalens formål og mål for samarbeidet
Formålet med avtalen er å operasjonalisere NORILCOS samarbeid med bandagister av
stomi- og reservoarprodukter og sette rammer for samarbeidet, herunder fastsette mål,
tydeliggjøre partenes roller, oppgaver og ansvarsområder.
Partenes felles mål er å bidra til å bedre livskvaliteten for dem som er, eller skal bli stomi
eller reservoaroperert og deres pårørende.
3. Forholdet mellom partene
NORILCO er en selvstendig og uavhengig pasientorganisasjon med egne vedtekter, og det
er viktig at samarbeidet avspeiler dette. Derfor må partene akseptere at man i enkelte
saker kan ha ulikt standpunkt.
Samarbeidet forutsetter gjensidige forpliktelser og tillit mellom partene.
4. Reguleringer av samarbeidet
Et vilkår for samarbeidet er at NORILCO og Bandagistkjeden AS følger norsk lov,
Innsamlingskontrollens retningslinjer og Kreftforeningens etiske retningslinjer. Partene
anerkjenner videre at NORILCO er en produktnøytral og bandasjist nøytral
brukerorganisasjon.
5. Samarbeidsområder
Stomi- og reservoaropererte, mage- og tarmkreftrammede og deres pårørendes behov,
erfaringer og synspunkter skal legges til grunn for samarbeidet. Partene skal arbeide for å
mobilisere pasienter og pårørendes ressurser og handlekraft og synliggjøre pasienters og
pårørendes utfordringer og erfaringer. Partene vil i fellesskap søke å gi enkeltpersoner
mulighet til å delta i sosiale fellesskap med andre som er stomi- og reservoaropererte
samt mage- og tarmkreftrammede, og på den måten bidra både til erfaringsutveksling,
solidaritet og livskvalitet.
Partene samarbeider om
• Annonsering i NORILCO-nytt og på nettsiden norilco.no
• Gjennomføring av enkeltprosjekter

6. NORILCOs hovedansvar
NORILCO forplikter seg, gjennom denne avtalen, til følgende:
• Tilgjengeliggjøring av kontaktopplysningene til samarbeidspartner til
distriktsavdelinger og ungdomslag slik det kan etableres lokale samarbeid innenfor
rammene for denne avtalen.
• Tilgjengeliggjøring av medlemsbladet NORILCO-Nytt for annonseringsavtale for et år
av gangen.
• Informere om samlinger og prosjekter i regi av NORILCO.
• Tilby annonsering på nettsidene til foreningen.
• Mulighet for deltakelse på sentrale arrangementer og samlinger.
7. Bandagistkjeden AShovedansvar
Bandagistkjeden ASforplikter seg, gjennom denne avtalen, til følgende:
• Tilgjengeliggjøring av kontaktinformasjon for NORILCOs distriktsavdelinger og andre
lokale led.
• Bestilling og kjøp av Annonser i NORILCO-Nytt og på nettsidene på årlig basis for
minimum kroner 40 000 inkl. mva.
• Økonomisk støtte til prosjekter som Bandagistkjeden AS finner relevante innenfor
rammene av denne avtalen.
• Økonomisk eller praktisk støtte til arrangementer i regi av NORILCOs
distriktsavdelinger som Bandagistkjeden AS deltar på.
8. Arena for samhandling
NORILCO og Bandagistkjeden AS forplikter seg til gjensidig formidling og avklaring av
aktiviteter og arrangementer. Det skal gjennomføres minst to årlig samarbeidsmøter
mellom partene hvor siste års samarbeid og resultater blir evaluert og rammer for neste
års økonomi og samarbeid blir diskutert.
9. Prosjektsamarbeid
Det er mulighet får å inngå samarbeider rundt enkeltprosjekter som ikke er omfattet av
denne avtalen. I så tilfelle skal det leveres en konkret søknad til Bandagistkjeden AS, og
Bandagistkjeden AS skal krediteres i prosjektets aktivitet eller resultat.
10. Avtalens varighet
Avtalen gjelder fra tidspunkt for undertegning og ett år frem, med mål om årlig
forlengelse. Avtalen kan sies opp med 6 måneders skriftlig varsel. Ved oppsigelse av
avtalen kan partene avtale at den skal fortsette å gjelde inntil ny avtale foreligger,
begrenset til 12 måneder etter at oppsigelse er gitt.
11. Gjennomsiktighet
Denne avtalen publiseres på,NORILCOs nettsider. Medlemmer og andre
samarbeidspartnere som etterspør detaljer rundt samarbeidet skal få dette
tilgjengeliggjort uten unødig opphold.

12. Tvisteløsning
Dersom det oppstår uenighet om forståelsen av avtalen her, kan hver av partene kreve
forhandlinger. Dersom partene ikke er kommet til enighet innen fire uker etter at en part
har krevd forhandlinger, skal spørsmålet avgjøres av en uavhengig juridisk oppmann som
partene oppnevner i fellesskap. Hvis partene ikke kan bli enige om oppmann, kan hver av
partene bringe uenigheten inn for de ordinære domstolene. Begge parter vedtar Oslo
tingrett som rett verneting.
13. Kontaktpersoner
Henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til:
Kontaktperson for Bandagistkjeden AS er:
Rune Bergersen
Salgs- og Markedssjef
Tlf: +47 414 07 626
E-post: rune@banda.no
Kontaktperson for NORILCO er:
Daglig leder
Roy Aleksander Farstad
Tlf.: 959 43 533
e-post: roy@norilco.no
Denne kontrakten er utferdiget i to eksemplarer, ett til hver av partene.

Oslo, xx.xx.2021

I

NORILCO

Roy Aleksander Farstad

Vedlegg:
1. Kreftforeningens etiske retningslinjer
2. Priser for annonsering 2021

Vedlegg 1:

Kreftforeningens Etiske retningslinjer

https:ljkreftforeningen.no/content/uploads/2018/10/Etiske-retningslinje
vedtatt190913.pdf
Vedlegg 2: Priser for annonsering 2021
Informasjon
Opplag:
Distribusjon:
Utgivelser:
Sideantall:

5500 eksemplarer
Direkte til 5000 medlemmer
4 blader årlig
32/40 Sider

Priser for annonsering i NORILCO nytt 2021
Kr. 9 800
Helside
Kr. 6 000
Halvside
Kr. 3 250
Kvartside
Bakside
Kr. 12 800
Priser for annonsering på NORILCO.no
12 800,- eks. mva
Det ytes følgende rabatt ved samlet kjøp.

•

Ved inngåelse av avtale på kjøp av annonser i alle bladutgivelser i 2021 gis det en rabatt på
10 prosent. Denne rabatten vil da også bli gjelde for annonse på nettside

