VEDLEGG TIL
PARTNERSKAPSAVTALE VISIT VALDRES (VV), ORG. NR 990057494 OG
VALDRES NATUR OG KULTURPARK (VNK), ORG. NR 876662132:

Avtalens generelle innhold er regulert i hovedavtale mellom partene, datert 29. mars 2017.
Dette vedlegget regulerer detaljert mer spesifikke forhold mellom VV og VNK.
Visjon til Visit Valdres:
Valdres - Norges mest attraktive besøks- og opplevelsesregion gjennom 4 årstider.
Selskapet framstår som en serviceorganisasjon for all næringsvirksomhet i Valdres og
omegn.
Virksomhetsformål til Visit Valdres:

1.

2.
3.

4.

a. Visit Valdres skal arbeide mot en felles forståelse for, og utvikle Valdres som
en sterk merkevare. Visit Valdres har som formål å styrke regionens
verdiskapning i form av å tiltrekke flere besøkende til Valdres
b. Visit Valdres skal legge til rette for utviklingen av regionale
opplevelsesprodukter i samarbeid med medlemsbedriftene
c. Visit Valdres skal påvirke næringspolitisk for å skape gode rammebetingelser
for sine medlemmer
d. Visit Valdres skal være en sentral aktør og pådriver i forhold til utvikling av
Valdresregionen i en bærekraftig retning, innenfor områdene: (1) bevaring av
natur, kultur og miljø, (2) styrking av sosiale verdier og (3) økonomisk
levedyktighet
Begge parter har til hensikt å støtte opp om hverandre sine verdigrunnlag og formål,
(ref. hovedavtale og dette vedlegget). Begge partene skal i felleskap samarbeide om
regional merkevarebygging og markedsføring, i tråd med retningslinjer som vedtas av
respektive styrer og Valdresrådet
VV er en medlemsorganisasjon for alt næringsliv i Valdres, og VNK skal stimulere til at
VV blir promotert aktivt som det
VV har ved avtalens ikrafttredelse to faste representanter i Valdresrådet:
o 1 representant generelt næringsliv
o 1 representant for reiseliv
Selskapene utveksler og koordinerer årlige handlingsplaner.

5. Samhandling skjer forløpende innen selskapenes administrative områder. Det skal
årlig legges planer for min. kvartals vise:
o Samrådsmøter inkludert koordinering av årlig handlingsplan
o Markedsmøter
o WEB møter
Samhandlingsrådet utvikler årlig en felles tiltaksplan som forankres i begge
organisasjoners handlingsplaner. Partene er klar over at ansvars- og
arbeidsfordelingen kan gi tvilstilfeller og gråsoner i samarbeidet, men har som
intensjon at disse løses ved godt og tillitsfullt administrativt samarbeid
6. VV er et operativt selskap som også skal bidra til å nå de strategier og mål som også
gjelder for VNK (se Charter 2017-2027).
7. VNK sitt bidrag til VV på vegne av Valdreskommunene sitt arbeid vil bli betraktet som
lokale bidrag når VV søker finansiering fra andre nasjonale ordninger. Bidraget
bestemmes i årsbudsjettvedtak i VNK, og forutsetter økonomiplanvedtak i
kommunene Vang, Vestre Slidre. Øystre Slidre, Nord Aurdal, Sør Aurdal og Etnedal
med økonomiske bevilgninger som ivaretar avtalen.
8. Avtale om økonomi i 2020
a. Basistilskudd fra kommuner (inntil kr 1.301.124,-):
1. Generell drift kr. 450 000,2. Løpende arbeid på digitale flater kr. 450 000,3. Pågående utviklingsarbeid og framdrift på dette på digitale flater kr. 401 124,b. Prosjekttilskudd fra kommuner (samlet inntil kr. 557 804,- i denne avtalen, det
kan avtales tillegg utover dette i egne avtaler også direkte med kommuner))
1. Bidrag til etablering av Valdres som bærekraftig reisemål kr. 180.000, -)
2. Nettverksbygging på ulike arenaer (kr. 130.000, -)
3. Produktutvikling som støtter merkevaren Valdres (kr. 247 804, -)
c. Vilkår:
1. Økonomiplanvedtak i kommunene Vang, Vestre Slidre. Øystre Slidre, Nord
Aurdal, Sør Aurdal og Etnedal med bevilgninger som ivaretar avtalen. Ved
endring i bevilgningene må avtalens innhold endres i tråd med de kommunale
vedtakene.
2. Medlemskap i Visit Valdres er åpent for alle næringsdrivende i kommunene
Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord Aurdal, Sør Aurdal og Etnedal
3. Det skal rapporteres kortfattet og konkret på hvert av de ovenstående 7
områder under § 8a og 8b innen 10.02 påfølgende år, første gang i 2021.

4. Avtalen gjelder for år 2020. Videre avtaler krever nye kommunale
enkeltvedtak i kommunene Vang, Vestre Slidre. Øystre Slidre, Nord Aurdal,
Sør Aurdal og Etnedal.
9. Tilskuddene fra VNK til VV, utbetales 2 x pr. år. fra VNK til VV, den 20.3 og 20.9 årlig,
under forutsetning kommunale bevilgninger og selskapets måloppnåelse på
punktene 8a og 8b.
10. Tilskuddene er vurderes som mva. frie, det tas forbehold om at dersom det er
forhold vi ikke er kjent med som løser ut mva. er summene å betrakte som inkl. mva.
11. Dette vedlegget følger hovedavtalen mellom partene, og alle endringer på
hovedavtalen vil medføre endringer på dette vedlegget.
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