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Oppsigelse av avtale med Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike 
reiseliv 

 

Rådmannens innstilling: 
Rådmannen gis fullmakt til å si opp gjeldende avtale og gå inn i forhandlinger med Visit Innlandet 
(Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike Reiseliv) sammen med Lunner og Jevnaker kommuner om ny 
avtale. Nytt utkast til avtale legges fram til politisk behandling. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Gjeldende avtale mellom Gran kommune og Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike 
reiseliv 

Ja 

 
 

Oppsummering 
Rådmannen er kjent med at Jevnaker og Lunner kommuner har sagt opp sine avtaler med Visit 
Innlandet (Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv). I den forbindelse er det naturlig å vurdere 
om Gran kommune skal gjøre det samme - for å ha et felles utgangspunkt for forhandlinger. Denne 
saken legger opp til en drøfting av avtalen i kommunestyret med mulighet for å si opp avtalen.      
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I 2017 ble det framforhandlet en ny avtale med reisemålsselskapet Gjøvikregionen Hadeland 
Ringerike Reiseliv. Avtalen regulerer innholdet i samarbeidet mellom reisemålsselskapet og de 
samarbeidende kommunene. Vi kan si opp avtalen med ett års varsel. 
 
Reiseliv er stadig et aktuelt tema når Hadelandskommunene møtes i ulike sammenhenger, og vi ble 
for en tid tilbake kjent med at Lunner og Jevnaker kommuner har sagt opp avtalene sine, med tanke 
på nye forhandlinger. Det er naturlig for rådmannen å tenke at vi bør legge til rette for en felles 
tilnærming til reiseliv på Hadeland. 
 
Temaet henger sammen med andre diskusjoner om regiontilhørighet og kommunesamarbeid, og det 
er viktig å gjøre en vurdering om hva Gran kommune er tjent med. Rådmannen har ingen intensjon 
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om å foreslå at Gran kommune går ut av samarbeidet, men ønsker å reforhandle avtalen sammen 
med våre nærmeste samarbeidskommuner. Visit Innlandet er varslet i brev om oppsigelse av avtalen.  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ingen merknad 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad 
 
Gjeldende vedtak 
Rådmannen ble gitt fullmakt til å framforhandle og inngå samarbeidsavtale med Gjøvikregionen 
Hadeland og Ringerike Reiseliv gjennom vedtak i sak 89/17 den 16. november 2017. 
 
Økonomi 
Årlig vederlag fra Gran kommune til reisemålsselskapet ble ved avtaleinngåelse satt til 320 000 kr. 
Dette tilsvarte 40% av Hadelandskommunens bidrag. Lunner og Jevnaker bidrar hver med 30 %.  
Utbetalinger til reisemålsselskapet var i 2018 340 000 kr, i 2019 350 000 kr og i 2020 360 000 kr 
 
Bemanning 
Ingen merknad 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Kommunestyret kan velge å bli stående med nåværende avtale som kan sies opp med ett års varsel. 
Det betyr at Lunner og Jevnaker reforhandler uten at Gran deltar. Rådmannens vurdering er at dette 
ikke er en god løsning, siden reiseliv er et viktig samarbeidsområde for Hadelandskommunene. 
 
Det er også en mulighet å trekke seg ut av denne typen samarbeid og ta reiselivsjobbing tilbake i 
egen regi eller over i andre samarbeid. Etter rådmannens vurdering er det lite vi klarer å få til på egen 
hånd for samme beløp som vederlaget til reisemålsselskapet. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen merknad 
 

 
Dato: 18. august 2020 
Godkjent av rådmannen 
 
 


