UTKAST:

INTENSJONSAVTALE

Mellom Norske arkitekters landsforbund (NAL), Arkitektenes fagforbund (AFAG), Norske
landskapsarkitekters forening (NLA) og Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres
landsforening (NIL) - i fellesskap kalt partene.
1. Avtalens bakgrunn og hensikt
De fire ovenstående foreningene (partene) har startet drøftingene om et tettere samarbeid.
Gjennom denne intensjonsavtalen bekrefter partene at de er i kontakt med hverandre med den
hensikt å drøfte mulighetene for en ny felles arkitektorganisasjon.
Denne avtalen regulerer forholdet mellom partene enten frem til ny avtale inngås, eller frem
til denne avtalen opphører uten at ny avtale inngås.
2. Intensjonsavtalens område
Intensjonsavtalen gjelder en mulig etablering av en ny felles arkitektorganisasjon.
3. Nærmere om partenes samarbeid
Partene er enige om å engasjere/ knytte til seg en prosessleder, som skal utrede et
beslutningsgrunnlag som legges fram for foreningenes medlemmer. Det skal utredes om det
også skal være en arbeidstakerorganisasjon. Det skal innhentes tilbud på prosessleder fra
minst tre ulike aktører. Kostnadene fordeles ut i fra nærmere avtale, der mulighet til å bidra
med tid og/eller kroner diskuteres i de respektive styrer.
4. Diskresjon
Partene har taushetsplikt om all informasjon som de får fra den annen part som følge av denne
intensjonsavtalen og som ikke er alminnelig kjent. Taushetsplikten gjelder også etter avtalens
opphør.
5. Intensjonsavtalens varighet
Denne intensjonsavtalen gjelder frem til den blir avløst av en endelig og bindende avtale. Hvis
ikke partene har kommet frem til en endelig og bindende avtale om videre samarbeid innen
1.5.2015, opphører intensjonsavtalen og partene står da fritt i forhold til hverandre. Etter
intensjonsavtalens opphør skal ingen av partene, hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt, kunne

utnytte eller videreformidle informasjon som vedkommende har mottatt fra den annen part
som følge av denne intensjonsavtalen. Dokumenter eller annet materiale som den ene part har
fått overlevert fra den annen, skal straks leveres tilbake.
6. Øvrige bestemmelser
Partene er klar over at de i denne innledende fasen av sitt samarbeid, frem til endelig avtale er
inngått, i vesentlig grad bygger på intensjoner som ikke er rettslig forpliktende. Partene er
derfor ikke erstatningsansvarlig for tap eller andre forhold som måtte skyldes opphør av
intensjonsavtalen.
Denne avtalen er i fire - 4 - eksemplar, hvorav hver av partene beholder et eksemplar.
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