Samarbeidsavtale 2019-2021
mellom
Prosjektsekretariatet ved Visit Lillehammer
og følgende aktører:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Alpinco
Hunderfossen Familiepark
Senter for reiseliv (HiNN, NINA, Østlandsforskning)
Lillehammer Olympiapark
Birken
Visit Lillehammer
Stiftelsen Lillehammer museum
OSL
NSB

–
–
–
–
–
–
–
–

Regionrådet i Lillehammer-regionen
Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal
Lillehammer kommune
Gausdal kommune
Øyer kommune
Ringebu kommune
Sør-Fron kommune
Nord-Fron kommune
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1. Avtalens bakgrunn og hensikt
Denne avtalen gjelder samarbeid om den regionale satsingen ”Snowball”. Avtalen regulerer
formålet med satsingen, oppgavene underlagt prosjektsekretariatet og forpliktelsene fra de
samarbeidende aktørene.
Formålet med Snowball er å oppnå vekst innen reiseliv- og opplevelsesnæringene i regionen
(definert som Visit Lillehammer sitt geografiske nedslagsfelt). Snowball skal jobbe mot å
visjonen: Europas mest komplette region for vintersport og opplevelser.
Samarbeidsforum vedtar handlingsplan som regulerer det løpende arbeidet for å nå visjon og
definerte mål. Det er Visit Lillehammer som har sekreteriat og det overordnede økonomiske
ansvaret for satsingen.

2. Avtalens område og partenes samarbeid
Kontrakten gjelder deltakelse fra bedriftene, FoU og de offentlige aktørene nevnt
innledningsvis i partnerskapet Snowball der Visit Lillehammer er kontraktspartner.
Kontrakten er en videreføring av forrige kontraktsperiode (2013-2017) og gjelder for perioden
01.01.2019 til 31.12.2021 med en intensjon om forlengelse. Følgende avtale er inngått
mellom partene:
1. At de samarbeidende aktørene forplikter å bidra årlig finansiering av basisoppgaver i
Snowball i størrelsesorden:
Næringspartnerne (hver seg):
39.000kr
FoU aktørene (samlet):
35.000kr
Regionrådet for Lillehammer-regionen
109.000kr
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal
109.000kr
Lillehammer kommune
45.000kr
Øvrige kommuner (hver seg)
36.000kr
Tilskuddene over vil indeksreguleres hvert år.
Denne finansieringen går til fasilitering av Snowball, herunder lønn til leder av
Snowball, kontorkostnader mm (overhead Visit Lillehammer) og kjøp av tjenester
tilknyttet fasiliteringsarbeidet.
2. En representant fra de samarbeidende aktørene rundt Snowball nevnt på side1 utgjør
forum for destinasjonsutvikling som er et av tre utvalg vedtektsfestet i Visit
Lillehammer. Forumet har en overordnet oppgave i å prioritere fokusområder og
prosjekter i regi av Snowball. Dette arbeidet er i tett samspill med Visit Lillehammers
styre og leder av Snowball.
3. De samarbeidende aktørene forplikter å stille til rådighet relevante personellressurser i
forbindelse med gjennomføring av prosjekter og aktiviteter i regi av Snowball, samt
egeninnsats i min 2 årlige møter, workshoper, studieturer, prosjektutvikling og i andre
sammenhenger.
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4. Dersom flere bedrifter/andre aktører ønsker å gå inn i samarbeidet vil de taes opp etter
godkjenning av SG og på samme vilkår som dagens samarbeidende aktører.
De samarbeidende aktørene får gjennom sin forpliktelse rett til å delta i partnerskapets
utvikling av Snowball sin strategi, virksomhet og enkeltprosjekter. Videre vil hver av
partnerne i Snowball:






Få en plass i samarbeidsforum, som møtes to ganger i året, og som er den øverste
instans i klyngen
få bistand fra sekretariatet/prosjektledelsen i arbeidet med å utkrystallisere
bærekraftige utviklingsprosjekter (produktutvikling, FoU m.fl.)
få prioritet ved workshoper, seminarer og årlige studieturer
få prioritet ved deltakelse i FOU-workshoper med formål å fremme
konkurransedyktige prosjektsøknader til prioriterte programmer
kunne bruke Snowball for å fremme utspill om rammebetingelser for næringen, som
partene er enige om-

Det er et klart siktemål at den enkelte bedrift/virksomhet gjennom aktiv deltakelse i dette
arbeidet skal få langt mer igjen, også målt i kroner, enn det de selv satser i Snowball gjennom
de avtalte bidragene.

Lillehammer 01.01.2019

3

Alpinco

___________________________________________

Hunderfossen Familiepark

___________________________________________

Senter for reiseliv

___________________________________________

Lillehammer Olympiapark

___________________________________________

Birken

___________________________________________

Visit Lillehammer

___________________________________________

Stiftelsen Lillehammer Museum_________________________________________

OSL

____________________________________________

NSB

____________________________________________

Regionrådet for Lillehammer-regionen ____________________________________

Regionrådet for Midt-Gudbransdal _______________________________________

Lillehammer kommune

____________________________________________

Gausdal kommune

____________________________________________
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Øyer kommune

____________________________________________

Ringebu kommune

____________________________________________

Sør-Fron kommune

____________________________________________

Nord-Fron kommune

____________________________________________

5

VEDLEGG

Driftsavtale mellom
Snowball prosjektet
og
Visit Lillehammer
1 Innledning
Snowballs aktiviteter rettes i hovedsak inn mot medlemmene i Visit Lillehammer, men også
kultur- og idrettsarrangører/-miljøer. Det er aktørene som finansierer prosjektet, sammen med
Innovasjon Norge, Oppland fylkeskommune, Regionrådet i Lillehammer-regionen,
Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal og andre virkemiddelaktører/næringsaktører på
prosjektbasis.
Visit Lillehammer har tatt på seg koordinatorfunksjonen for Snowball satsingen. Dette
innebærer både ansettelse av prosjektledere og administrative oppgaver knyttet til prosjektet.
Denne avtalen regulerer ansvarsområder, både økonomiske og beslutningsmessige, mellom de
to avtalepartene.
Det vises for øvrig til separat avtale mellom de samarbeidene aktørene bak Snowball.
2 Oppdraget
2.1 Innhold
Det er Snowball som har ansvaret for det faglige innholdet, fremdrift i prosjektene og deres
suksess. Det skal imidlertid være et tett samarbeid mellom utarbeidelse av Visit Lillehammer
sin strategi og Snowballs strategi og prioritering av tiltak. Ift exit-strategi for avsluttende
prosjekter er det naturlig at Visit Lillehammer er en viktig aktør for å ta aktiviteten videre i
drift, men det kan også være andre aktører.
2.1.1 Økonomi
De samarbeidende aktørene i Snowball v/ utvalg for destinasjonsutivkling har ansvar for å
utarbeide årlige handlingsplaner for aktiviten. Det er Visit Lillehammer sitt ansvar å
budsjettere aktivitene og for å skaffe tilveie budsjetterte inntekter, herunder også lønnsmidler
til prosjektlederne ansatt i Visit Lillehammer.
Snowball aktivitetene skal ikke budsjettere med underskudd. Dersom Snowball engasjerer
underleverandører til gjennomføring av tiltak skal det inngås kontrakter på fastpris innenfor
budsjettmessige rammer. Kontrakt skal inngås etter at finansiering foreligger. Delutbetaling
av honorar til underleverandører skal sammenfalle med utbetaling av tilskudd fra
finansiørene. Visit Lillehammer har ansvaret for å holde samarbeidspartnerne i Snowball
oppdatert på budsjett og regnskap, samt utviklingen i underprosjektene.
Visit Lillehammer skal føre eget prosjektregnskap for Snowball med unike prosjektnumre per
prosjekt. Visit Lillehammer skal utarbeide årsregnskap for Snowball aktivitetene.
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2.1.2 Ansatte
Leder i Snowball har det faglige ansvaret for de øvrige prosjektmedarbeiderne tilknyttet
Snowball prosjektene.
2.1.3 Rapportering og kommunikasjon
Det er leder av Snowball sitt ansvar å rapportere til finansiørene iht avtaler for å bl.a. sikre
utbetaling av alle innvilgede tilskudd/finansiering. Lillehammer Turist sitt ansvar er å bidra
med regnskapsrapport og revisorgodkjente prosjektregnskap.
Kommunikasjon av Snowballs aktiviteter og framdrift for øvrig skjer i hovedsak gjennom
følgende kanaler:
i) www.lillehammer.com/snowball
ii) Visit Lillehammer sine medlemsmøter/nyhetsbrev
iii) Presentasjoner
iv) Media
2.2 Varighet
Denne avtalen gjelder så lenge Snowball satsingen pågår.
2.3 Pris
I forbindelse med den årlige budsjettprosessen til Snowball skal det fastsettes en årlig
overhead (i kroner) for tjenesten som Snowball kjøper av Visit Lillehammer.
3 Oppsigelse
Begge parter kan skriftlig si opp denne avtalen med 3 måneders varsel.
4 Tvister
Tvister i forbindelse med denne avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke
forhandlinger frem innen 1 måned fra kravet om forhandlinger ble reist, skal tvisten avgjøres
ved de ordinære domstoler med mindre partene blir enige om å bringe saken inn til avgjørelse
ved voldgift etter tvistemålslovens kap 32. Oslo vedtas som verneting.
Lillehammer, den .......................
For Snowball

For Visit Lillehammer

..............................................
(underskrift)

............................................
(underskrift)
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