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1 Bakgrunn 
 
Det har i flere år vært drevet en felles webløsning for Visit Østfold (heretter VØ) og 
destinasjonsselskapene i Østfold. Løsningen er utarbeidet av Visit Oslofjord Regionen, VOR, 
med Visit Oslo som utførende ledd. Løsningen brukes for tiden av visitselskapene i Oslo, 
Vestfold, Akershus, og Hedmark i tillegg til Østfold. 
 
Hensikten er at dette er rimeligere enn om selskapene hver for seg skulle ha en løsning og at 
det ligger en mulighet til å lære av hverandre for optimalisert drift/eksponering. 
 
I tillegg er det en felles abonnementsavtale for Tellus AS, som sikrer blant annet 
aktiviteteskalenderen i web-løsningen.  
 
Visit Østfold har hatt drift av nettløsningen koblet til eierskap i selskapet. I og med at Visit 
Moss ikke lengre er medier i selskapet er partene enig om denne avtalen med Moss 
kommune for å opprettholde samarbeidet og eksponering av Mosseregionen via Visit 
Østfold. 

2 Mål for samarbeidet 
 
Partene er enige om følgende mål for samarbeidet: 
 

• Sikre en drift av god felles web-løsning for reiselivet i Østfold 
• Sammen videreutvikle nettløsningen 
• Sikre eksponering av reiselivsaktører/reiselivstilbud fra alle aktører/områder som er 

med i løsningen 
• Sikre god avtale med leverandør med felles løsning 

3 Visit Østfolds forpliktelser 
VØ har følgende forpliktelser i samarbeidet: 
 

• Følge opp avtalene med VOR og Tellus og sikre at de etterleves for god web drift 
• Informere Moss Kommune om endringer og sikre at VFH får delta i diskusjoner om 

videreutvikling av nettløsningen 
• Drifte Visit Østfold sine nettsider på en god måte med jevnlige oppdateringer slik at 

samlede sider fremstår som innbydende 
• Følge opp alle brukere av løsningen slik at samlet løsning holdes godt oppdatert hele 

tiden 
• Invitere til redaksjonsmøter for at brukere av løsning i Østfold kan komme med 

innspill og lære av hverandre 
• Hvert halvår ta ut og distribuere statistikk 

 
 



 
 

 

www.visitoestfold.com 

 
VØ har intet formelt ansvarlig for teknisk oppetid og andre tekniske sider ved driften og kan 
ikke holdes ansvarlig ved eventuelle feil/svikt i så måte. 

4 Moss kommunes forpliktelser 
VFH har følgende forpliktelser i samarbeidet 
 

• Betale økonomisk godtgjørelse som anført  
• Stille på redaksjonsmøter og delta i diskusjon om videreutvikling av nettstedet 
• Oppdatere innhold om Moss https://www.visitoestfold.com/no/moss/   
 

Mos Kommune skal godtgjøre VØ på tilsvarende måte som eiere i selskapet må for 
nettløsningen. Samlet kostnad for leveransen fra VOR hvert år deles på de til enhver tid 
involverte partene. Her inngår også noe utvikling som kan variere litt fra år til år. Så kommer 
Tellus AS i tillegg og det plusses på med 75.000 NOK som er fast bidrag (i tråd med eierne) til 
web-driften VØ utfører hvert år. Dette delfinansierer vårt redaksjonelle og utadrettede web 
arbeid til glede for alle aktører. 
 
Dette betyr at Moss Kommune får akkurat lik størrelse på sin faktura for web løsningen som 
eierne, ISapsborg, Visit Indre og Visit Halden. 
 
For 2021 så er samlet kost per partner estimert til: ca. 135.000 NOK ex mva. 
 
Beløp for påfølgende år forventes å ligge i ca. samme størrelse.  

5 Varighet 
 
Avtalen gjelder for 2010 og 2021 og videreføres automatisk ett år av gangen i inntil 3 nye år, 
dersom den ikke sies opp av en av partene.   
 
Oppsigelse må skje med 3 måneders skriftlig varsel. 
 

6 Signaturer 
 

Sarpsborg den   19/11 - 2020 

 

____________________________   ________________________________ 

Visit Østfold      Moss Kommune 
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