
 

 

SAMARBEIDSAVTALE 
 mellom 

ØRLAND KOMMUNE (ØK) 
og   

ØRLAND NÆRINGSFORUM (ØNF) 
 

Ørland Kommune (ØK) ønsker et samarbeid med det lokale næringslivet, og inngår derfor denne 

avtalen med dets representant Ørland Næringsforum (ØNF).  
 

Ørland Næringsforum representerer 85 medlemsbedrifter fordelt på følgende bransjer: 31 handel, 

service,- og opplevelser, 20 bygg& anlegg-  og industri, 24 tjenesteytende, 4 offentlig virksomhet, 6 

organisasjon/gårdeiere/landbruk. Medlemsbedriftene sysselsetter totalt i overkant av 1.000 årsverk. 

 

1. Samarbeidsområder 

Avtalen gjelder samarbeid om næringsutvikling på konkrete områder og prosjekter. 
 

Samarbeidsområder og prosjekter skal konkretiseres i egen handlingsplan som partene enes 

om. Handlingsplanen fornyes årlig. 
 

For 2014 skal handlingsplanen være ferdigstilt innen 1.3.2014, med mindre annet blir avtalt 

mellom partene. 
 

2. Varighet. 

Avtalen er treårig og gjelder for perioden 1.1.2014 - 31.12.2016. 
 

3. Oppsigelse. 

Avtalen kan sies opp av begge parter. Gjensidig oppsigelsestid 3 måneder. 
 

4. Økonomi. 

Den økonomiske rammen for avtalen for 2014 er kr 250.000,- eks. mva. Basert på områder/ 

prosjekter spesifisert i handlingsplan. 
 

Kjøp av tjenester og prosjektdeltagelse/aktivitet utover handlingsplanens spesifikasjoner 

avtales separat til på forhånd avtalt pris.  
 

5. Partenes ansvar og plikter 

Begge parter arbeider i det daglige for utvikling av næringslivet i Ørland. Avtalen forplikter 

partene til samarbeid på områdene fastsatt i handlingsplan. Felles handlingsplan er å anse som 

en del av denne avtale.  
  
ØNF skal: 

• I samarbeid med ØK utarbeide en handlingsplan for prosjektene. Handlingsplanen skal 

inneholde prosjektbeskrivelse, mål, tiltak, fremdriftsplan, og vurderingskriterier for mål-

oppnåelse. 

• I samarbeid med ØK oppdatere handlingsplanen, alternativt utarbeide ny, før nytt kalenderår. 

• ØNF skal være hovedansvarlig for prosjektene som blir iverksatt gjennom samarbeidsavtalen, 

med mindre annet er avtalt. 

• Utarbeide en årlig evalueringsrapport av samarbeidet, hvor fremdrift og prosjektoppnåelse 

dokumenteres. Denne rapporten skal være tilgjengelig for ØK senest 30.03. hvert år. 

• Informere ØK om saker som berører prosjektene. 



 

 

ØK skal: 

• Etter avtale stille til rådighet personalressurser i de prosjektene som blir iverksatt gjennom 

samarbeidsavtalen. 

• Bidra til utarbeidelsen av en handlingsplan i samarbeid med ØNF for prosjektene, samt 

arbeidet med oppdatering. 

• Innkalle til kvartalsvise møter for gjennomgang av handlingsplan, med mindre annet er avtalt. 

• Informere ØNF om saker som berører prosjektene. 

 

6. Mislighold av avtalen 

Ved vesentlig mislighold av avtalen har hver av partene rett til å heve avtalen med umiddelbar 

virkning. 

 

 

Denne avtalen er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver. 

 

 

  

Ørland, 13.03.2014 

 

 

 

 

 

Ørland Kommune        Ørland Næringsforum 

 

 

_________________________      _____________________ 

Sign.         Sign.   

      

 

 

 

  

 


