
PARTNERSKAPSAVTALE 

mellom

Gausdal Næringsforum org.nr. 983 179 215 (GNF) og

Gausdal Kommune org.nr. 961 381 274 (GK)

for kalenderårene 2015 - 2017

1. Partnerskapsavtalen mellom GNF og GK skal bidra til:
a. at næringslivet  i  Gausdal har en felles arena for drøftelse og belysning av

aktuelle næringspolitiske og næringsrelevante saksfelt
b. at næringslivet i Gausdal har en aktør som kan representere næringslivet vis a

vis  offentlige  myndigheter  på  ulike  nivåer  og  andre  aktører  innen  den
næringspolitiske sektoren

c. at  Gausdal  kommune  har  en  enhetlig  aktør  og  høringsinstans  som
representerer kommunens næringsliv, å forholde seg til i næringspolitiske og
næringsrelevante saker. 

2. Gausdal kommune vil bidra til at Gausdal Næringsforum mottar tjenester fra den nye
regionale næringsenheten som opprettes. Dette kan være sekretærtjenester, bistand
til  medlemsinformasjon,  medlemsmøter  og  annen  aktivitet  som  det  er  naturlig  å
samarbeide om. Omfang og innhold av dette må konkret avklares mellom den nye
næringsenheten og GNF.  Kommunen kan om ønskelig  delta i  denne avklaringa.  

3. Kommunen stiller gratis lokaler i kommunens ordinære møterom på kommunehuset
til disposisjon for GNF til styremøter, medlemsmøter og åpne arrangementer. Dette
gjelder ikke kommunestyresalen og kultursalen. 

4. GNF skal ha hovedansvaret for tilrettelegging og gjennomføring av arrangementene
Gausdalsdagen  (årlig),  Gausdalsmessa  (annet  hvert  år).  GK kan  også  engasjere
GNF til andre arrangement, aktiviteter og begivenheter etter nærmere avtale mellom
partene og inviterer GNF til næringsaktuelle møter/arrangement som er relevante for
GNF.  GNF  har  anledning  til  å  engasjere  andre  aktører  for  den  praktiske
gjennomføringen  av  arrangementene  nevnt  i  punkt  4.

5. GNF  har  vedtaksmyndighet  i  enkeltsaker  ved  bevilgning  av  DA-midler  til
tilretteleggings- og utviklingstiltak. Sekretariat er ved Gausdal kommune.

6. Gausdal kommune gir et  årlig tilskudd på kr. 50.000 til  GNF for gjennomføring av
tiltak i henhold til denne avtala. Det forutsettes at GNF har en aktiv holdning til andre
inntektsbringende ordninger.

7. Partene  skal  ved  utløpet  av  partnerskapsavtalens  periode  i  fellesskap  evaluere
hverandres leveranser. 



Gausdal, den …………………………………

For Gausdal Næringsforum For Gausdal kommune

…………………………………….. ………………………….
Styreleder Ordfører


