
 

 

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE 

 

Denne avtalen ("Avtalen") ble inngått den [      ] 2017 mellom  

(1) [navn på kommune] ("Kommunen"); og  

(2) [Gjøvikregionen Hadeland Ringerikrike Reiseliv] SA, org. nr. [      ] som leverandør 

("Reisemålsselskapet"), 

hver omtalt som en "Part" og samlet omtalt som "Partene".  

1. FORMÅLET MED AVTALEN 

1.1 Reisemålsselskapet er et reisemåls- / destinasjonsselskap som representerer 

reiselivsaktører i Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike (Destinasjonen). 

Reiselivsaktører i Destinasjonen er knyttet til Reisemålsselskapet gjennom egne 

medlems- / samarbeidsavtaler ("Samarbeidsavtalen").  

1.2 Reisemålsselskapet skal gjennom målrettet markedsføring, salg og 

produktutvikling bidra til økt omsetning for reiselivsaktører i Destinasjonen og 

arbeide med utvikling av Destinasjonen som reisemål for tilreisende og turister.  

1.3 Denne Avtalen regulerer innholdet i samarbeidet mellom Reisemålsselskapet og 

Kommunen om markedsføring og utvikling av Destinasjonen som reisemål.  

1.4 Reisemålsselskapet kan også inngå tilsvarende avtaler som denne Avtalen med 

andre kommuner, eller fylkeskommuner, hvor reiselivsaktører i Destinasjonen 

ligger, samt omkringliggende kommuner, som ønsker å kjøpe og motta tjenester 

knyttet til reiselivet.  

2. KOMMUNENS OPPGAVER 

2.1 Kommunen skal kartlegge og definere Destinasjonens severdigheter og 

attraksjoner. Dette skal i hovedsak være ikke-kommersiell informasjon om 

knutepunkter, turløyper og fritidsaktiviteter i kommunen ("Severdigheter"). 

2.2 Kommunen skal oversende til Reisemålsselskapet informasjon om 

Severdighetene på norsk, sammen med bilder i høyoppløselig kvalitet.  

2.3 Kommunen skal etter inngåelse av Avtalen og løpende deretter gi 

Reisemålsselskapet en oversikt over aktuelle reiselivsaktører i kommunen, som 

kan være aktuelle samarbeidspartnere for Reisemålsselskapet. Aktuelle 

reiselivsaktører må inngå egen Samarbeidsavtale med Reisemålsselskapet for å 

bli markedsført gjennom Reisemålsselskapets kanaler.  

2.4 Kommunen skal etablere en link fra Kommunens hjemmesider til 

Reisemålsselskapets hjemmesider www.gjovik.com.  
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3. TURISTINFORMASJON (GJELDER KUN GJØVIK P.T) 

3.1  [Kommunen skal etablere / drifte turistinformasjon i egen kommune.] 

3.2 [Reisemålsselskapet skal etablere / drifte turistinformasjon for Destinasjonen, 

dersom Kommunen ønsker dette.] 

4. NÆRINGS- OG PRODUKTUTVIKLING 

4.1 Reisemålsselskapet bistår sine samarbeidspartnere med utvikling av 

eksisterende og fremtidige produkter. Arbeidet er regulert i Samarbeidsavtalen 

og er basert på salg og markedsføring av samarbeidspartnerne og deres 

produkter eller tjenester.  

4.2 Kommunen har ansvar for å legge til rette for nærings- og produktutvikling i 

egen kommune. Reisemålsselskapet skal bistå med nærings- og produktutvikling 

hvor dette er naturlig. Reisemålselskapet er foretrukket 

samarbeidspartnerknyttet til utvikllings prosjekter knyttet til opplevelse, mat og 

kultur.  

5. REISEMÅLSSELSKAPETS OPPGAVER 

5.1 Reisemålsselskapet skal aktivt og målrettet markedsføre Destinasjonen som 

reisemål for tilreisende og styrke Destinasjonens konkurransekraft og 

markedsposisjon ved å øke Destinasjonens aktivitet 

("Destinasjonsmarkedsføring").  

5.2 Destinasjonsmarkedsføring skal skje gjennom Reisemålsselskapets 

kommunikasjons- og markedstiltak, herunder i brosjyrer og annet trykket 

materiale, på egne og eksterne hjemmesider, gjennom sosiale medier, skilting, i 

artikler, på arrangement og messer og i andre kommunikasjonskanaler.  

5.3 Reisemålsselskapet skal presentere Kommunen og Severdigheter på egne 

hjemmesider og andre nettsider som Reisemålsselskapet anser som relevante 

for å markedsføre Destinasjonen, samt i brosjyrer og annet trykket materiale.  

Reisemålsselskapet skal regelmessig informere Kommunen om besøksfrekvens 

på sider der Kommunen og Severdighetene er presentert.  

5.4 Reisemålselskapet skal etablere en link fra egne hjemmesider til Kommunens 

hjemmesider, dersom Kommunen ønsker dette [sett inn link til Kommunens 

hjemmesider].  

5.5 [Reisemålsselskapet skal i tillegg utføre tjenester nærmere beskrevet i Vedlegg X 

til denne Avtalen. Kommunen skal betale for disse tjenestene slik det er 

nærmere presisert i Vedlegget.] 
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6. KOMMUNENS VEDERLAG TIL REISEMÅLSSELSKAPET 

6.1 Kommunen skal betale Reisemålsselskapet NOK [beløp] [per år, halvår, kvartal] 

eks. mva. i vederlag for tjenestene som Reisemålsselskapet utfører på vegne av 

Kommunen under denne Avtalen ("Vederlaget").  

6.2 Vederlaget forfaller 30 dager etter at Kommunen har mottatt faktura fra 

Leverandøren for Vederlaget.  

7. ANDRE TJENESTER FOR KOMMUNEN  

7.1 Reisemålsselskapet kan også utføre andre tjenester for Kommunen. For slike 

tjenester skal Kommunen betale de satsene som til en hver tid gjelder for slike 

tjenester.  

7.2 Oversikt over tjenester som Reisemålsselskapet tilbyr Kommunen, samt 

gjeldende satser per dags dato, er lagt ved i Vedlegg 1.   

8. VARIGHET OG OPPSIGELSE 

8.1 Avtalen gjelder fram til 01.01.2020 år. Avtalen kan sies opp med 1 års varsel fra 

01.01.2020 

8.2 Kommunen kan forlenge Avtalen med to år ved å gi skriftlig varsel til 

Reisemålsselskapet senest tre måneder før Avtalens utløp etter punkt 8.1.   

8.3 Partene har rett til å heve Avtalen med øyeblikkelig virkning dersom den annen 

Part vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, vedlegg eller senere 

tilleggsavtaler. 

9. ENDRINGER AV AVTALEN 

Eventuelle endringer som gjøres i nærværende Avtale må være skriftlig avtalt 

for å kunne påberopes overfor den andre Parten.  

10. TVISTER OG VERNETING 

Enhver tvist vedrørende Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom løsning ikke 

oppnås, skal saken løses ved de alminnelige domstoler. I den anledning vedtas Gjøvik 

tingrett som verneting. 

11. SIGNATUR 

Denne Avtalen er undertegnet i to eksemplarer, ett til hver av Partene. 

 

For Kommunen 

 

Signatur: _______________________ 

Navn med blokkbokstaver: 

For Reisemålsselskapet 

 

Signatur: _______________________ 

Navn med blokkbokstaver: 
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Vedlegg 1 

Tjenester 

 

[Spesifiser evt. andre tjenester som Reisemålsselskapet skal utføre for Kommunen, og 

vederlag som skal betales til Reisemålsselskapet for disse tjenestene, utover det 

generelle vederlaget.] 
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