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STANDARDVILKÅR FOR VEKST (”Avtalen”) 
1. Gyldighet 
Disse standard vilkårene er gjeldende for tilbudet om rådgivingsbistand fra START (org.nr 944.025.391) knyttet 
til programmet VEKST. Bedrifter som aksepterer tilbudet om slik bistand, aksepterer også disse standard 
vilkårene. 

2. Bakgrunn 
START har etablert et program for å styrke satsingen mot gründere og bedrifter med ønske/vilje/potensial til å 
bli en vekstbedrift, heretter kalt VEKST. Formålet med programmet er økt verdiskapning i Vestfold og Telemark 
gjennom at flere bedrifter med potensial for vekst etableres og utvikles bedre og/eller raskere enn tidligere. Som 
en del av denne satsingen, så tilbys utvalgte bedrifter et tilbud om mentorbistand fra VEKST.  

3. Generelt 

Avtalen er gjeldende fra og med at bedriften har akseptert tilbudet og til rådgivingen er avsluttet, dog senest til 
30.11.2023. Avtalen faller bort ved avtaletidens utløp med mindre den blir forlenget eller fornyet. Avtalen kan 
sies opp før avtaletidens utløp. Oppsigelsestiden er to (2) uker og oppsigelsen skal være skriftlig for å være 
bindende. Dersom bedriften sier opp avtalen vil ikke innbetalt egenandel blir refundert. 

4. Omfang 
Avtalen innebærer at bedriften får tilgang på inntil 5 timer med mentorbistand fra VEKST. I de 5 timene inngår 
forberedelser, kommunikasjon med bedriften og rådgiving. Det er lagt til grunn at denne finner sted via digitale 
samhandlingsverktøy med mindre annet avtales. Partene blir i fellesskap enige om en plan for samarbeidet.  

Tjenesten er sterkt subsidiert slik at egenandel er kun kr 2.500 ex mva. Partene dekker ellers egne kostnader.  
Egenandelen på kr 2.500 ex mva vil bli fakturert av SolidRock AS som er START sin leverandør av slike 
rådgivingstjenester. Egenandelen skal være innbetalt før oppstart av rådgivingen og senest 5 dager etter at 
bedriften har mottatt tilsagn. 

5. Bedriftens forpliktelser 
Bedriften skal være godt forberedt til alle møter og stille nødvendig informasjon til rådighet. Det forventes at 
bedriften ønsker å være mentorerbar. Bedriften er selv ansvarlig for alle beslutninger vedrørende bedriften. 

6. Taushetsplikt 

Informasjon om den annen part eller den annen parts virksomhet som partene blir kjent med i tilknytning til 
Avtalen, skal ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. Partene skal ta 
nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i taushetsbelagt informasjon. 
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger knyttet til en part brukes når de er alminnelig kjent eller er 
tilgjengelig andre steder uten at dette skyldes urettmessig opptreden av den annen part eller tredjemann. 
Taushetsplikten gjelder ikke når opplysningsplikt følger av lov eller beslutning av domstol. Taushetsplikten 
gjelder også etter at Avtalen er opphørt. 

7. Andre forhold 

Partene har anledning til å formidle at man har inngått et samarbeidet. 
START og deres representanter og leverandører kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for de råd og 
bistand som gis til bedriften. Bedriften plikter videre å holde START og deres representanter og leverandører 
skadesløs for alle krav som måtte oppstå som følge av at bedriften har fulgt et råd fra START eller deres 
representanter eller leverandører, også etter utløpet av Avtalen. 
Avtalen reguleres av norsk rett. Tvister vedrørende Avtalen skal avgjøres av de ordinære domstoler med 
Tønsberg tingrett som verneting i første instans. 

 


