Partnerskapsavtale mellom
Valdresmusea og
Valdres Natur- og Kulturpark

Valdresmusea

Partnerskapsavtale
Valdresmusea. Org. nr. 990 209 081

Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) org nr. 876 662 132
1.
a)
b)

Avtalens bakgrunn og formål:

c)

Sammen bidra til at Valdres blir Norges sterkaste regionale merkevare i 2027.
Avtalen bygger på VNKs verdigrunnlag. Utviklinga i Valdres skal ha: sosial, miljømessig og kulturell 		
bærekraft. Utviklinga skal være bygd på dei natur- og kulturverdiene Valdres har
Partnerskapet skal bidra til vekst og utvikling i Valdres.

2.

Rettigheter og plikter for Valdresmusea

a)
b)
c)

h)

Forankre partnerskapet i ledelsen og fremme merkevarearbeidet i egen organisasjon.
Har et selvstendig ansvar for å bringe utviklingstemaer på dagsorden i partnerskapet.
Har rett til å møte på partnerskapsmøtene og stille til valg som kandidat til de 10 plassene i partene 		
disponerer i Valdresrådet.
Medlemmene i Valdresrådet behandler og gir innspill til VNKs handlingsprogram og budsjett i faste 		
møter i Valdresrådet. Valdresrådet deltar i strategiske diskusjoner og bidrar til utformingen av disse. 		
Medlemmene kan selv bringe tema inn for Valdresrådet
Møter i Valdresrådet kan holdes hos partnerene dersom det er hensiktsmessig
Partnerne skal bidra til at merkevaren Valdres blir forsterket ved å skape gode opplevelser
og synliggjøre felles verdier. Varemerket skal brukes sammen med slagordet:
Valdres skjerper sansane.
Sammen med de øvrige partnere /merkevarebrukerne gi regionstyret råd om hvordan
vi sammen styrker Merkevaren Valdres, og bruk av felles varemerke.
Det forventes at alle partnere har ønske om og vilje til å spille hverandre gode.

3.

Rettigheter og plikter for VNK

d)
e)
f)
g)

a)
b)
c)
d)
e)

4.

VNK eier Varemerket til Valdres med tilhørende slagord, stilles til disposisjon for partnerene. Jfr 2g
Legge til rette for partnerskapet gjennom Valdresrådet og samarbeidet for øvrig
Bidra med tilrettelegging for bruk av Valdreslogoen.
Administrativt stille opp på samhandlingsmøter med partnerne enkeltvis om ikke annet er avtalt 			
inntil to ganger i året
Inngå konkrete samhandlingsavtaler med de partene det er relevant for som vedlegg til denne 			
avtalen. Denne avtalen har et vedlegg.

Oppsigelse

Avtalen kan sies opp med gjensidig 6 måneder frist. Avtalen om bruken av merkevaren kan sies
opp med kortere varsel dersom Merkevaren brukes i strid med denne avtalens pkt. 1.

Fagernes Dato:

Bente Linnerud Dalåker
Valdresmusea

Inger Torun Klosbøle
Valdres Natur- og Kulturpark

Vedlegg
1. Formål
Formålet med denne avtalen er å legge forholdene til rette for god ansvarsfordeling, samhandling og gjensidige forpliktelser i arbeidet med kultur og kulturminnevern. Ved god samordning av
VNK og VM sine ansvarsoppgaver, er målet å utvikle Valdresregionen i henhold til langsiktige planer.

2. Samhandling
Samhandlingen skjer gjennom løpende kontakt for de arbeidsoppgavene som berører både VNK og VM.
I tillegg vil VM gjennom deltagelse i Valdresrådet, Valdres kulturnettverk og Valdres stavkirke-forum holde
seg orientert om det løpende arbeidet ellers.
VNK og VM skal samordne årlige handlingsplaner på kultur- og kulturminneområdet, gjennom faste møter
i september måned hvert år. Utover det skal partnerskapet bygge på gjensidig tillit, der begge parter vil
tilstrebe seg på best mulig måte samordning av menneskelige, faglige og økonomiske ressurser. VNK og
VM formidler nyheter og informasjon i media og på sine respektive hjemmesider. VNK og VM skal deler
aktualiteter i form av tips eller pressemeldinger.

3. Ansvar og oppgaver
VM: VM har ansvar for dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av kulturarven i Valdres, og gjennom dette bidra i den regionale utviklingen i Valdres. VM har et nasjonalt ansvar i arbeidet med videreføring
av norske folkemusikkinstrumenttradisjoner og dokumentasjon av bunad- og draktskikk. VM samarbeidet
med kommuner, fylkeskommuner, stat, nettverk og organisasjoner.
Økonomi: VM skal i samarbeidprosjekt med VNK søke midler til gjennomføring av tiltak.
VNK: VNK har ansvar for regional utvikling og verdiskaping på tvers av sektorer og forvaltnings-nivå. VNK
skal følge opp innspill fra kommuner, fagnettverk og frivillige med utgangspunkt i regionale handlingsplaner. Dette innebærer mobilisering, forankring og involvering av lokalbefolkning implementering i aktuelle
forvaltingsorgan.
Økonomi: VNK skal i samarbeidprosjekt med VM søke midler til gjennomføring av tiltak.

4. Felles aktiviteter og samarbeidsområder
Aktivitet/tiltak

VM

VNK

Andre

Hovedansvar

Stavkirker

Formidling

Formidling
Tilrettelegging

Kirken

VNK/kommuner

Faglig innhold
Bygningsvern

Kompetanse

Omvisning

Søknadsveiledning

VM

Formidling
Kongevegen

Stølskultur

Mattradisjoner

Folkemusikk/instrument

Kompetanse

Verdiskaping

Formidling

Fysisk tilrettelegging

Kompetanse

Kompetanse

Formidling

Utvikling

Kompetanse

Oppfølging

Formidling

Utvikling

Forsking

Oppfølging

Formidling

Utvikling

Kommuner

VNK

Vfl

VM

Videreutvikling
Politisk

Høringer

Høringer

Møte og deltagelse

Møte og deltagelse

VNK og VM

