
Visit Setesdal



Tjenestekjøpsavtalen

• Samarbeidsavtale mellom Setesdal regionråd og Destinasjon Hovden

• Formål: Utvikling, gjennomføring og koordinering av felles tiltak, 
markedsføring og salg av Setesdal som turistdestinasjon. I 
markedsføring ligger både sommer og vinter, med størst prioritet 
på sommer.

• Avtalens omfang:
Avtalen løper fra 2017 – 2019, 3-årig avtale. Tjenesten godtgjøres 
med 1 million kr. eks. mva pr. år.

• Ansvarlige kontaktpersoner: 
Setesdal regionråd v/daglig leder og 
Destinasjon Hovden v/daglig leder



Innhold tjenestekjøpsavtalen

• Merkevarebygging / omdømmesaker – Setesdal som reisemål og reiserute

• Felles kompetansetiltak – bedrifter

• Felles vertskaps- og produktutviklingsprosjekter

• Felles infrastruktur – utvikling

• Markedsføring og synliggjøring

• Markedsinformasjon – kunnskapsformidling

• Representasjon / koordinering

• Fellestiltak

• Prosjektinitiering – oppfølgning

• FOU

• Kommunikasjon og samhandling

• Markedsråd / Visit Setesdal

• Bærekraftig Reisemål
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Organisering Visit Setesdal

• Visit Setesdal skal ha et styre bestående av 1 representant fra hver av kommunene 
i Setesdal. Det kan oppnevnes 4 varamedlemmer fra de samme kommunene. Både 
ordinære styremedlemmer og varamedlemmer av styret må ha signert 
markedsavtale med Visit Setesdal.

• Setesdal Regionråd har 1 styreplass. 

• Visit Setesdal skal ha en valgkomité bestående av 2 til 3 medlemmer.

Valgkomiteens medlemmer skal være representanter fra medlemene i 

Visit Setesdal.

• Interimstyret i Visit Setesdal består i dag av Tim Davis, Uwe Arntzen, Ørnulf Hasla
og Marcin Matysik 



Formål med Visit Setesdal

• Visit Setesdal har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser knyttet til den 
kommersielle reiselivsnæringen i Setesdal. Dette gjøres gjennom medlemmenes deltakelse i 
virksomheten som kjøpere av tjenester fra Visit Setesdal. 

• Visit Setesdal skal fungere som et felles talerør ovenfor offentlige myndigheter og andre instanser.

• Visit Setesdal skal tilby tjenester knyttet til medlemmenes felles behov innen reiseliv, herunder 
profilering og salg av reiselivstilbudet i Setesdal samt posisjonering av hvert enkelt delområde 
medlemmene representerer som et sterkt reiselivsprodukt. 

• Visit Setesdal skal videre tilby medlemmene en rekke prosjektbaserte tjenester / prosjekter i 
tilknytning medlemmenes virksomhet eller interessene de representerer, herunder eksempelvis felles 
webløsninger, markedsføring, representasjon og kontakt mot det nasjonale og internasjonale 
markedet, profilering og pressekontakt, kompetansetiltak, statistikk/analyse og andre tjenester 
tilknyttet reiseliv og reiselivsnæringen i Setesdal som fremmer medlemmenes økonomiske interesser. 

• I den grad det er hensiktsmessig skal Visit Setesdal benytte medlemmene som underleverandører ved 
Visit Setesdal sammensetning av tjenestetilbudet.


