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Strategiplan for reiseliv i Sunndal 2019 - 2022

Rådmannens innstilling
Økonomi- og planutvalget vedtar å sende strategiplan for reiseliv i Sunndal 2019-2022 ut på
offentlig høring, med følgende endringer:
-

Tiltakslisten får en ekstra kolonne med måloppnåelse/resultat

-

Ansvarsdeling mellom de ulike aktørene i tiltakslisten tydeliggjøres

-

Budsjettet tas ut

-

Inkluderes punkt om årlig rapportering av reiselivsarbeidet i økonomi- og planutvalget
siste kvartal hvert år av planperioden

Økonomi og planutvalget omdisponerer 350 000 kroner fra bevilgede midler i 24/18, 13.03.2018,
til å dekke medlemskap i Visit Nordmøre og Romsdal for 2019.
Resterende tiltak knytt til reiselivsplanen løses innenfor SUNS sine eksisterende rammer.
Behandling i Økonomi- og planutvalget - 13.11.2018
Ordfører Ståle Refstie ba om å få sin habilitet med bakgrunn i at han sitter som styreleder i
Sunndal Næringsselskap AS. Ordføreren fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet.
Varaordfører Janne Merete Rimstad Seljebø tiltrådte som ordstyrer. Ståle Refstie ble erklært
inhabil i behandlingen av saken, jf. forvaltningslovens § 6, 1. ledd bokstav e).
Plansjef Anne Guri Aase orienterte innledningsvis.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Økonomi- og planutvalget vedtar å sende strategiplan for reiseliv i Sunndal 2019-2022 ut på
offentlig høring, med følgende endringer:
-

Tiltakslisten får en ekstra kolonne med måloppnåelse/resultat

-

Ansvarsdeling mellom de ulike aktørene i tiltakslisten tydeliggjøres

-

Budsjettet tas ut

-

Inkluderes punkt om årlig rapportering av reiselivsarbeidet i økonomi- og planutvalget
siste kvartal hvert år av planperioden

Økonomi og planutvalget omdisponerer 350 000 kroner fra bevilgede midler i 24/18, 13.03.2018,
til å dekke medlemskap i Visit Nordmøre og Romsdal for 2019.
Resterende tiltak knytt til reiselivsplanen løses innenfor SUNS sine eksisterende rammer.

Vedlegg

1

Strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019 - 2022

Saksopplysninger
Reiselivsplanen som nå er til behandling, er et etterfølgende arbeid fra reiselivsplanen 20132016. Økonomi- og planutvalget vedtok i januar 2017 å oppnevne en ny gruppe med
representanter fra reiseliv, handle, næring og fra kommunen til å starte arbeidet med grunnlaget
for en ny reiselivsplan. En styringsgruppe ble nedsatt og mye arbeid er gjort siden. Prosessen frem
til d.d. kan man lese i vedlagte planforslag.
Økonomi- og planutvalget fikk i september 2018 planen til gjennomlesing for å sende den ut på
høring. Følgende vedtak ble gjort:
«Økonomi- og planutvalget ber rådmannen gjennomgå styringsgruppa forslag til «Strategi for
reiselivssatsing i Sunndal 2019-20200», og fremme vurdering og begrunnet innstilling, før planen
kan vedtas lagt ut på høring.
Utvalget ber rådmannen spesielt vurdere:
-

Inndeling av plandokumentet, og tydeligere deling i en strategidel og en handlingsdel med
rammer

-

Grad av detaljer i foreslåtte aktiviteter og ressursfordeling

-

Behov for økonomiske rammer i planperioden»

Strategiplanen legges frem til ny behandling i neste møte i økonomi- og planutvalget.»
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Vurderinger
Inndeling av dokumentet
Planen som er lagt frem til behandling har mye informasjon om prosessen som har skjedd siden
styringsgruppen ble oppnevnt i januar 2017, og lite om hva som var resultatet og måloppnåelsen
fra siste reiselivsplan. Dette gjør det vanskelig å vite hvilket grunnlag Sunndal har innenfor
reiselivsnæringen, og hvilke aktører og hvilket marked som er gjeldende.
En strategiplan kan ha ulik oppbygning - alt etter hva en ønsker å oppnå med planen. Visjonen
som presenteres «Sunndal skal være et helårs reisemål under paraplyen Fossenes rike» er god,
men målene som er skisserte mangler gode måter å måle hvilke resultat de gav. Doblet omsetning
og antall arbeidsplasser i planperioden er et stort mål for 4 år. Rådmannen anbefaler at målene
som er skissert tydelig blir forankret i tiltaksdelen.
Grad av detaljer i foreslåtte aktiviteter og ressursfordeling
Fra side 11 står de tiltakene som styringsgruppa foreslår. Til hvert tiltak er det en kort omtale og
en kommentar. Rådmannen mener mange av tiltakene som er foreslått er gode, men at tabellen
er for lite konkret på hvem som har ansvar og hva som skal være måloppnåelse/resultat.
Ansvarsfordelingen må gjøre langt mer tydeligere, og bør avklares med aktuell aktør før planen
blir vedtatt.
En stor del av aktivitetene som er nevnt i tiltaksdelen er markedstiltak. Rådmannen savner her
en konkret strategi for markedsføring. Hvem skal reiselivsnæringen nå ved å ha egen nettside?
Skal det brukes sosiale media for profilering? Hvordan? Og hvordan skal dette måles konkret for
å vise hvilke effekter markedstiltakene gav? Dette bør omtales tydeligere i tabellen, eventuelt i
et eget avsnitt.
Behovet for økonomiske rammer
Planen skisserer en kommunal støtte på 1 550 000 kroner årlig i 4 år. Budsjettet på side 14 viser
at ca. 550 000 kroner er uspesifiserte utgifter, ca. 500 000 kroner går til stillingsressurs og andre
kostnader drift internt hos SUNS, og 500 000 kroner til konkrete og spesifiserte tiltak. Dette
gjelder medlemskap i Visit Nordmøre og Romsdal på 350 000 kroner og Portal Gjøra med 150 000
kroner.
Sunndal er en kommune som prioriterer næringslivet høyt. For 2018 er det løyvd ut 4 185 000
kroner til SUNS innenfor ulike prosjekter. Næringsfondet, der midlene kommer fra, er for den
neste 4 årsperioden «tomt» ved at alle midler som er tilgjengelig er vedtatt brukt til ulike
prosjekter i regi av SUNS.
Budsjettet for planen er for vagt og inneholder store utbetalinger til ikke konkretiserte tiltak. Med
bakgrunn i den nåværende økonomiske situasjonen som kommune befinner seg i, innstiller
rådmannen på at budsjettet i sin helhet fjernes fra planen. De økonomiske rammene ved planen
kan løses ved at ikke spesifiserte tiltak (ca. 550 000 kroner) og stillingsressurs med drift (ca.
500 000 kroner) løses innenfor SUNS sitt eget budsjett. Stillingsressursen kan reduseres fra en 40
% stilling til 10 %. For medlemskap i Visit innstiller rådmannen på å omdisponere 350 000 kroner
tidligere vedtatte midler til soningssenter (sak 24/18, 13.03.2018) slik at medlemskapet for 2019
blir betalt.
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For å få en årlig oppsummering på arbeidet som er gjort innenfor reiseliv i Sunndal, innstiller
rådmannen på at det utarbeides et dokument som viser prioriteringen i løpet av året, hvordan
det økonomisk har blitt løst og hvilke erfaringer styringsgruppen har gjort seg. Dokumentet skal
presenteres for økonomi- og planutvalget i løpet av siste kvartal hvert år i planperioden.

Utskrift til:

Plansjefen for videre oppfølging.

Rett utskrift 16.11.2018:
Brit Helene Resell
utvalgssekretær
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