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Arbeidsgruppas mandat
• Arbeidsgruppa fikk i oppdrag å utarbeide en mulighetsstudie som skal gi
faglige innspill som bidrar til politisk behandling i alle kommuner.
Mulighetsstudien skal synliggjøre behovet for-, og mulig effekt av, et
destinasjonssamarbeid på Innherred. Mulighetsstudien skal videre
vurdere ulike organisasjonsmodeller, samt foreslå konkrete organisatoriske
grep
• Arbeidsgruppa utarbeidet et notat til kommunene (datert 14.12.09),
overlevert i desember 2009. Som et ledd i arbeidet med notatet ble det
gjennomført et møte med reiselivsnæring og politisk/administrativ ledelse
fra kommunene på Falstad den 15.09.09
• Arbeidsgruppa ble sommeren 2010 utfordet på å utrede kommunal
overtagelse av selskapet som utfører vertskapsfunksjonen i dag
(destinasjonsselskapet)

Hva er bestillingen fra
kommunene?
• Skal vi benytte anledningen til å få fram noe
her?

Arbeidsgruppas forslag

Alt 1 Felles prosjekt
Felles prosjekt, en av kommunene er oppdragsgiver og eier domenet
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Drift av helårsåpent turistkontor, utgivelse av årlig brosjyre, markedsføring og web-løsning, bistand med
kvalitetssikring av lokale turitkontor. Avtale over 5 år.

Alt 2 Kommunene overtar eierskapet i
destinasjonsselskapet
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Vertskapsavtaler må uansett ut på anbud, enten enkeltvis
eller samlet for alle kommune

Valgt leverandør blir altså
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Kommunalt eid, 50 -100 %
Dette selskapet eier domenerettigheter

Eventuelle innkjøp av tjenester må ut på anbud

Men må kanskje kjøpe tjenester
for å gjøre jobben…..

Andre

Anbud dersom kommunene eier
over 34 %

Oppsummert
Alternativ 1 – Felles prosjekt
Fordeler

Alternativ 2 – kommunene
overtar eierskapet

Enkel prosjektorganisering, lett Kommunene har styring og
å slippe inn andre kommuner
kontroll, både AS (ev. deleid)
og IKS mulig
Ett anbudsnivå
Reell konkurranse om beste
tilbyder

Ulemper

To anbudsnivå dersom
selskapet ikke bamannes opp
Vil dagens eiere selge?
Forpliktelser dersom IKS
Rigid organisering –
vanskeligere å slippe inn nye

