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Sak nr :

RS 3 -/-20 Avtale med Visit Valdres A/S (VV)
Regionstyret får til godkjenning nytt vedlegg til partnerskapsavtale med VV som avløser
vedlegget fra 29. mars 2017, hovedavtalene som er lik for alle partnerne står.
Bakgrunn:
Regionstyrets sak RS 58-/-18 som ga rammene for videre samhandling med Visit Valdres A/S.
Regionstyresak (RS)37- 19 samordnet Regionstyret vedtakene i de seks Valdreskommunene, fra
protokollen:
«3. Samordning av vedtak: Visit Valdres - samarbeidsmodell Link til vedlegg
Vedtakene i saken i de 6 Valdreskommunene ble sammenstilt. Omforent forslag til vedtak ble
utarbeidet.
Vedtak: Valdreskommunenes tilskudd til Visit Valdres AS finansieres via VNK fra 2020.
Basisfinansiering fastsettes til kr. 1.350.000 for 2020, og fordeles mellom Valdreskommunene etter
vedtatt kostnadsmodell i VNK (folketall). Beløpet innarbeides i VNK sitt årlige budsjett og
økonomiplan.
Budsjetterte tilskudd ut over basistilskuddet fastsettes for 2020 på bakgrunn av det enkelte
kommunestyre sitt vedtak.
Fremtidig finansieringsmodell drøftes i 2020. Fellesgodefinansiering bør vurderes.»
I desember 2019 vedtok de 6 kommune sine økonomiplaner for 2020, disse budsjettvedtakene gir
rammene for avtalen som kan inngås i 2020.
Sammenstilling av vedtakene i kommunenes økonomiplan for 2020 (fig 1):
Basis
ProsjektFolketall 3. kvartal 2019
1350: 17631 Tilskudd *1) Bevilget
tilskudd *1) Bevilget
Nord-Aurdal Kommune
6 434 x 76,57
492 650
492 650
163 511
163 511
Sør-Aurdal Kommune
58 090
2 963
226 876
178 000
0
Øystre Slidre Kommune
3231
247 396
247 396
235 456
235 456
Vang Kommune
114 458
1 586
121 440
121 440
114 458
Vestre Slidre Kommune
45 783
2 133
163 323
163 323
11 677
Etnedal kommune
32 702
1 284
98 315
98 315
32 702
SUM 17631
650 000
1 350 000 1 301 124
557 804
*1) Disse summene viser til RS 58-/-18
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I tillegg har Sør – Aurdal kommune og flere av kommunene spesielle midler det kan søkes særskilt
om, her forutsettes det at disse midlene inngås det bilaterale avtaler om.
Saksutredning:
Daglig leder i VNK har i prosessarbeid med VV utarbeidet forslag til en ettårig avtale på bakgrunn av
vedtakene i de seks valdreskommunene. Vedtakene og inngangen til saken er ulik for de 6
valdreskommunene. Kommunestyrene har suveren rett til å gjøre selvstendige vedtak i saken. Den
enkelte kommunes føringer for sitt vedtak er gjeldende, og kan ikke overprøves av Regionstyret. Slik
sett er det 6 enkeltvedtak og bestillinger som effektueres i avtalen.

Avtalen er et tilskudd til utviklingsarbeid og drift i selskapet uten krav om gjenytelser. Det er krav om
å rapportere hva pengene er brukt til og hvilke mål selskapet har nådd på bakgrunn av tilskuddet.
Denne delen av avtalen (tilskudd) anses ikke å være omfattet av anskaffelsesreglene. Tilskuddet er

til VV som er destinasjonsselskapet til Valdres, der næringsaktører er medlemmer.
Medlemskapet er åpent for alle som ønsker det og det er pr. dags dato ingen andre aktuelle
organisasjoner til å gjøre dette arbeidet i Valdres. Avtalen påser åpenhet og
rapporteringsplikt overfor tilskuddsgiver.
Prosjekttilskuddene er for å styrke en ønsket utvikling i Valdres.
Prosjekttilskuddene er innenfor terskelverdiene for offentlige anskaffelser ihht. forskriften
del I (i den grad det eventuelt skulle komme til anvendelse). Alle kontrakter av verdi mellom
100 000 kr og 1,3 mill. kr ekskl. mva. krever ingen spesiell prosedyre etter gjeldende
regelverk, men grunnleggende prinsipper og bestemmelser må følges. VNK /kommunene i
Valdres er ikke kjent med andre relevante prosjekter mv som eventuelt ivaretar dette for
Valdres.
Avtalen og protokollen vil være offentlig tilgjengelig på Regionrådets nettsider. Hvor mye
den enkelte kommune går inn med til prosjekttilskudd varierer, og det er seks selvstendige
enkeltvedtak. Dette har vært håndtert som bilaterale tilskudd til nå. For at dette
utviklingsarbeidet skal lykkes på region Valdres sine vegne er det en forutsetning at
næringslivet er koplet på og integrert i arbeidet. Det er i dag ingen andre selskaper som
integrerer næringslivet på samme måte som VV.
Tilskudd er uten mva., og det er god grunn til å vurdere alle disse summene til reelt å være
mva. frie. I vedtaket tas det likevel et lite forbehold om dette, dersom det er forhold her vi
ikke er kjent med.
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Med utgangspunkt i de bevilgede beløpene innenfor rammen av den opprinnelige
intensjonen for fordeling mellom kommunene blir kommunenes bidrag for 2020 slik:
Fordeling mellom kommunene (Fig. 2)
Kommune
Nord-Aurdal Kommune
Sør-Aurdal kommune
Øystre Slidre Kommune
Vang Kommune
Vestre Slidre Kommune
Etnedal kommune
Sum

492 650
178 000
247 396
121 440
163 323
98 315
1 301 124

163 511
0
235456
114 458
11 677
32 702
557 804

Sum pr.
kommune i 2020
656 161
178 000
482 852
235 898
175 000
131 017
1 858 928

Vurdering:
Foreslåtte avtale vurderes som en positiv utvikling i samhandlingen mellom
Valdreskommunene og næringslivet om utviklingen av Valdres. Dette er så langt en ettårig
avtale og slik sett vil det ved nye forhandlinger mellom kommunene og selskapet VV være
mulig å videreutvikle både form og innhold.

Forslag til vedtak:
1. Regionstyret godkjenner framlagte vedlegg som nytt vedlegg til partnerskapsavtalen av
29. mars 2017 med Visit Valdres A/S
2. Opprinnelig vedlegg til partnerskapsavtalen med VV av 29. mars 2017 som også er datert
29. mars 2017 oppheves
3. Regionstyret ber om at kommunene faktureres særskilt for disse beløpene to ganger i
året, pr 1. mars og pr 1. september og at disse beløpene overføres Valdres Natur- og
Kulturpark øremerket Reiseliv
4. Beløpene er inklusive eventuell mva.
5. Valdres Natur- og Kulturpark overfører så pengene til Visit Valdres A/S i henhold til
inngått avtale
6. Avtalen gjelder for år 2020

Vedtak:
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