
 

 

 INTENSJONSAVTALE OM PARTNERSKAP MED OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK 

 

 

 

Partene inngår med dette en intensjonsavtale om partnerskap med mål om endelig partnerskaps-avtale i 2018  
når Okstindan Natur- og Kulturpark (ONK) går over fra prosjekt til etablert park med egnet organisasjonsform. 
 
Formål og mål 
ONK har som formål å medvirke til best mulig bruk og utvikling av natur- og kulturressurser, til glede og nytte for 
lokalbefolkningen og besøkende. Følgende mål er definert: 

 Sikre bevaring og utvikling av ressurser og særegne natur- og kulturverdier.  

 Skape identitet, bolyst, samhandling, kreativitet og næringsutvikling 

 Øke Hemnes kommunes attraktivitet som bosted og reisemål  

 Styrke samarbeidet mellom frivillig sektor, offentlig sektor og næringsliv 

 Utvikle en sterk merkevare 

 Offensiv og nyskapende informasjon og markedsføring 
 
Verdigrunnlag 
Følgende verdigrunnlag skal ligge til grunn for samarbeidet 

 Et inkluderende fellesskap med raushet, samarbeid og et felles eierskap til ONK 

 Respekt for lokalkunnskap der bevisstgjøring, stolthet og felles identitet er vektlagt  

 Skaperglede og nyskapende aktivitet 

 Høy kvalitet i alle ledd i arbeidet som parken eller dens partnere representerer 
 
Mulige samarbeidsområder i fasen med intensjonsavtale 

 Påvirkning og innspill i arbeid med innhold i den 10-årige parkplanen  

 Medvirkning og synlighet under Park-konferansen i juni 2017 
 
Mulige samarbeidsområder ved en etablert park 
ONK vil sammen med aktuelle partnere konkretisere samarbeidsområder som skal ligge til grunn for å inngå  

formelle partnerskapsavtaler. I dette ligger følgende intensjon:  

ONK vil bidra til: 

 et effektivt støtteapparat for oppfølging, utvikling og markedsføring av den enkelte parkaktør 

 at parkkonseptet kan benyttes av den enkelte parkaktør ved søknad om midler til prosjekter som er  
innenfor parkens målsetting 

 utveksling av linker til hjemmesider (fra www.okstindan.net) og foto til felles bruk mellom partene 

 bruk av felles parklogo  

Parkaktørene vil bidra til: 

 bruk av egen kompetanse i utvikling av tilbud, tjenester og tiltak 

 samarbeid på tvers av bransjer og organisasjoner om skjøtsels- og vedlikeholdstiltak av kulturlandskapet  

 utvikling av salgbare produkter, service- og opplevelsestilbud gjennom egen virksomhet og ved samarbeid med andre 
 
ONK og parkaktørene skal sammen skape og utvikle kultur for samarbeid og erfaringsdeling med utgangspunkt i parken sine 
særegne muligheter og ressurser. 
 
Sted/Dato: …………………………………..................        …………………………………........................................... 

…………………………………............................................    --                   …………………………………............................................ 

For Okstindan Natur- og Kulturpark                                  Partner 
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