SAMARBEIDSAVTALE

mellom
Sigdal Industriforening

org.nr. 889 717 432

Prestfoss nærings- og handelsforening

________________

VisitSigdal AS

org.nr. 984 049 854

Sigdal og Eggedal Bondelag

org.nr. 984 086 784

Sigdal – Eggedal Skogeierlag

org.nr. 976 088 794

Sigdal kommune

org.nr. 964 962 766

heretter benevnt enkeltvis som «Part» og samlet som «Partene», er det inngått følgende
samarbeidsavtale:
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BAKGRUNN

Sigdal Næringsforum har i lengre tid arbeidet med en mulig ny organisering av næringslivets
felles interessevirksomhet i kommunen. Behovet for å samle krefter og se sammen inn i
fremtiden er pekt på som en av de viktigste elementene for å utvikle Sigdal videre innenfor
visjonen;
Sigdal utvikler vi sammen | bo - leve - skape.
Kommunestyret i Sigdal gjorde 17. desember 2020 et vedtak, der man ba om at nærings- og
utviklingsarbeidet i kommunen samordnes i en fremtidsrettet organisering, herunder også
en videreføring av Sigdal Utvikling. Arbeidet med ny samarbeidsmodell skal være
gjennomført innen juni 2021.
Næringsarbeidet i Sigdal er i dag organisert gjennom en rekke ulike organisasjoner, selskap
og sammenslutninger med ulike formål, medlemslister og kontingenter. En rekke
næringsaktører er medlemmer i to eller flere organisasjoner. Sigdal Næringsforum fungerer
som en overbygning der alle disse aktørene møtes sammen med kommunen og diskuterer
felles anliggende. Sigdal Næringsforum er ikke en juridisk organisasjon, men en delingsarena
og plattform for koordinering. Møtene organiseres i regi av kommunen, for å sikre at
nærings- og utviklingsarbeidet forankres på en best mulig måte. Sigdal Næringsforum har pr

i dag ingen økonomisk aktivitet, ingen konto og ingen ansatte. Forumet har hatt ujevn
møtefrekvens, tidligere ca. hver annen måned og i senere tid en til to møter per måned.
Sigdal kommune har i dag sekretariatfunksjonen og Sigdal Næringsforum har bestått av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordfører Sigdal kommune (leder)
Kommunedirektør
Sigdal Industriforening
Prestfoss handels- og næringsforening
Visit Sigdal AS
Sigdal og Eggedal Bondelag
Sigdal – Eggedal Skogeierlag
Buskerud Næringshage AS (tidligere sekretariat)
Sigdal Utvikling (prosjektdeltager)

Partene har i samtaler kommet frem til denne samarbeidsavtale om en ny organisering av
nærings- og utviklingsarbeidet i Sigdal, med formål som beskrevet i punkt 2 nedenfor.
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FORMÅL

Formålet med denne samarbeidsavtalen er å regulere forholdet mellom Partene, og sikre en
mest mulig enhetlig forståelse og forankring til beste for nærings- og utviklingsarbeidet i
Sigdal kommune.
Samarbeidsavtalen skal bygge på kommuneplanens samfunnsdel og de til enhver tid
vedtatte strategier mellom Partene for å oppnå en positiv samfunns- og næringsutvikling.
Samarbeidsavtalen skal på et overordnet nivå regulere hvordan arbeidet organiseres og hva
som forventes av den enkelte Part i arbeidet.
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ETABLERING AV NY ORGANISERING

Det er diskutert ulike former for nærings- og utviklingssamarbeid i Sigdal kommune de siste
årene. Etablering av en samlet overordnet organisering for nærings- og utviklingsaktørene
har pekt seg ut som et vesentlig virkemiddel. Det er enighet mellom Partene at
samarbeidsformen Sigdal Næringsforum omdannes til et selskap som ivaretar denne rollen
for fellesskapet.
Partene er enige om en videreutvikling av aksjeselskapet Visit Sigdal AS (org.nr. 984
049 854), til å bli et samlende selskap for nærings- og utviklingsarbeidet i kommunen.
Selskapet vil operere som et selvstendig selskap og medlemsorganisasjon.
Videreutviklingen av Visit Sigdal, under nytt navn og eierskap, gir mulighet til å samle mange
aktører innenfor samme organisasjon, og gjøre nærings- og utviklingsarbeidet i Sigdal bedre
samordnet og mer handlekraftig. En viktig premiss er at Partene evner å skape entusiasme

for en kraftsamling av næringslivet, og arbeider aktivt med en finansieringsmodell som er
bærekraftig over tid og rekrutterer medlemmer fra bredden av næringslivet i Sigdal.
Det er også enighet om at selskapet driver videre de virksomhetsområder Visit Sigdal driver
før denne avtaleinngåelsen, og at selskapet kan videreutvikle disse servicefunksjonene uten
å operere i direkte konkurranse med selskapets medlemsbedrifter. Selskapet har også
ansvar for videreføring av arbeidet fra prosjektet Sigdal Utvikling.
Det økonomiske og juridiske ansvaret som følger av denne organisasjonsmodellen, skal i
utgangspunktet følge prinsippet om lik innflytelse.
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OVERORDNET MÅLSETTING FOR SELSKAPET
Den overordnede målsettingen for samarbeidsmodellen følger visjonen;
Sigdal utvikler vi sammen | Bo – Leve – Skape.
Målsettingen skal spesielt oppnås gjennom følgende hovedprioriteringer:
•
•
•
•
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Oppnå resultater gjennom samarbeid; næringsliv, kommune og region
Bidra til en samlet utvikling av Sigdal
Være medlemmenes meningsbærer og næringslivets talerør
Medlemmenes interesser og bærekraftige utvikling skal være drivkraften i arbeidet.

HOVEDOPPGAVER FOR SELSKAPET
Hovedoppgavene i selskapet:
•

Selskapet skal være en pådriver og samarbeidspartner;
• for næringslivet i utviklingsarbeidet – eksisterende og nye næringer
• for næringslivet koordinere og prioritere fellestiltak som gir ringvirkninger for
Sigdalsamfunnet
• for næringslivet arrangere og utvikle egne interesseforum for de enkelte
medlemsbedrifter
• for næringslivet operere som servicekontor, herunder turistinformasjon,
bookingtjenester og formidling av tjenester fra medlemsbedrifter
• for kommunen i samfunns- og næringsutviklingen – inklusiv boligutvikling og
sentrumsutvikling
• for kommunen i planprosesser som omhandler samfunns- og næringsutvikling
• for kommunens i fordeling av nærings- og utviklingsvirkemidler
• for Sigdalsamfunnet drive kommunikasjonskanalen iSigdal
• høringsinstans for næringsliv og kommune i nærings- og utviklingssaker
• representere Sigdal kommune i regionale næringssamarbeid – inklusiv
Kongsbergregionen og Norefjellregionen

•
•
•
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Aktivt bruke Partenes stemme i media – lokalt og regionalt
Aktivt samarbeide med ulike finansieringskilder og utviklingspartnere
Arrangerer ulike møteplasser og ta opp aktuelle saker og temaer.

PRINSIPPER I SAMARBEIDSMODELLEN

Følgende prinsipper er av vesentlig karakter for samarbeidet:
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
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Det inngås en egen Partnerskapsavtale mellom Sigdal kommune og selskapet
Selskapet har ansvaret for gjennomføring av selskapet hovedoppgaver
Den enkelte Parts medlemmer henstilles til å tegne medlemskap i selskapets
medlemsorganisasjon
Partene har felles ansvar for å sikre finansieringen av selskapet gjennom
medlemsavgifter og enkeltbidrag, som samlet skal være minimum på samme nivå
som Sigdal kommune sitt bidrag.
Selskapet drives uten fortjeneste som målsetting, noe som ikke er til hinder for at
enkelte virksomhetsområder oppnår inntjening og dermed bidrar til finansiering av
selskapets øvrige aktiviteter.
Det skal ikke utbetales utbytte til aksjonærene i selskapet.
Selskapet kan i spesielle tilfeller delta i andre selskaper som primært har tilnærmet
samme formål, også utenfor Sigdal kommune. Slik deltagelse krever
generalforsamlingens godkjennelse.
Partene har lik innflytelse i selskapet
Selskapet skal ha syv styremedlemmer, ett medlem fra hver av Partene sine
næringsområder samt ett eksternt medlem.
Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre representanter, som velges blant
selskapets medlemmer for tre år av gangen. Valgkomitéens oppgave er å foreslå
styrets og valgkomitéens sammensetning til generalforsamlingen, med utgangspunkt
i innspill fra Partene.

LIK INNFLYTELSE

Partene er enige om at den enkelte Part har lik innflytelse på beslutninger og strategier i
selskapet.
Denne innflytelsen reguleres gjennom egen aksjonæravtale, men i prinsippet har den
enkelte aksjonær eller aksjonærgruppe samme antall stemmer ved generalforsamlingen i
selskapet.
Sigdal kommune sin innflytelse i selskapet reguleres gjennom egen Partnerskapsavtale.
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FINANSIERINGSMODELL

Partene er innforstått med at den enkelte Part har ulik evne til deltagelse i finansieringen av
selskapets aktiviteter årlig. Partene forplikter seg til aktivt å arbeide for at næringslivets
samlede bidrag minimum er på samme nivå som Sigdal kommune sitt bidrag gjennom egen
Partnerskapsavtale med selskapet.

Partene forplikter seg videre til aktivt å arbeide for en medlemskapsmodell med årlige
medlemsavgifter, som inkluderer flertallet av de næringsdrivende i kommunen.
Partene vil i tillegg til dette arbeide for at enkelt aktører kan yte tilleggsbidrag til nærings- og
utviklingsarbeidet utført i selskapet.

9

VARIGHET OG UTTREDEN

Denne Samarbeidsavtale gjelder fra inngåelse og inntil en Part eller Partene i fellesskap
ønsker å fratre.
Dersom en Part ønsker å tre ut av avtalen, skal dette redegjøres for skriftlig og behandles på
ordinære generalforsamlingen i selskapet. Redegjørelsen må være fremmet senest 1. mai
det aktuelle kalenderår. Uttreden fra selskapet kan tidligst skje pr. 1. januar påfølgende
kalenderår. Partene er enige om at en eventuell uttreden av selskapet skal søkes løst i
minnelighet. En eventuell uttreden medfører at den aktuelle Part må selge sine aksjer i
selskapet til det beløpet som ble betalt for aksjene, og at de øvrige Partene i selskapet har
forkjøpsrett til å erverve aksjene. Løsningssummen betales ved uttreden. En Parts uttreden
skal ikke være til hinder for at de øvrige Partene fortsetter arbeidet knyttet til denne
samarbeidsavtalen. En Parts uttreden er heller ikke til hinder for at enkeltmedlemmer
knyttet til den uttredende Parts næringsområde fortsetter sine medlemskap i selskapet.
Dersom Partene ønsker å oppløse denne avtalen med bakgrunn i at en eller flere av Partene
ønsker å tre ut av avtalen, skal dette søkes løst på en best mulig måte for den enkelte Part.
Det er Partenes holdning at en eventuell oppløsning av denne avtalen ikke skal skade
fremtidig samarbeid mellom Partene, samarbeidet i det tidligere «Sigdal Næringsforum»
eller utviklingsarbeidet i kommunen.
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LOVVALG OG TVISTER

Denne avtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister under denne avtalen skal søkes løst
i minnelighet eller ved voldgift.

***

Denne avtalen er utferdiget i seks eksemplarer, ett til hver av Partene.

Sigdal, _____________________ 2021

______________________
for Sigdal kommune

__________________________________
for Sigdal Industriforening

______________________
for Visit Sigdal AS

__________________________________
for Prestfoss nærings- og handelsforening

_________________________
for Sigdal og Eggedal Bondelag

__________________________________
for Sigdal – Eggedal Skogeierlag

