Administrationsgrundlag for pulje til særlig indsats for
Vesthimmerlands Kommunes Limfjordsområde.
Baggrund
På møde i i Byrådet 25. april 2019 blev det som en del af beslutning om at arbejde at skabe et
beslutningsgrundlag for en fælles turismedestination i Himmerland. Som det fremgår tidligere,
så har Rebild Kommune senere valgt ikke arbejde videre med et fælles destinationsselskab for
Himmerland.
Som en del af beslutningen i Byrådet fremgik det, at ”af budgettet skal der i
destinationssamarbejdet reserveres midler til en særlig indsats for Vesthimmerlands
Kommunes limfjordsområde – særligt Hvalpsund, Ertebølle, Rønbjerg og Løgstør. Beløbet
fastsættes til størrelsen på den merbetaling på tidspunktet for etablering af det fælles
destinationsselskab, som Vesthimmerlands Kommune har pr. indbygger i forhold til den
kommune i en Himmerlandsdestination, der har den laveste betaling – dog minimum 800.000
kr.”
Endvidere blev det besluttet, at ”Byrådet pålægger Økonomiudvalget at sikre, at der
udarbejdes en model for administration af de minimum 800.000 kr., der sikrer, at midlerne
hvert år anvendes i overensstemmelse med ønskerne om en målrettet indsats for
Vesthimmerlands Kommunes Limfjordsområde. Modellen skal godkendes af Byrådet samtidig
med etableringen af destinationsselskabet.”
Puljens anvendelse:
Puljens mulige aktivitets- og indsatsområder ikke udtømmende liste.








Markedsføring
Netværksdannelse
Kompetenceudvikling
Styrke samarbejde om eksisterende og nye events
Produkt/oplevelsesudvikling
Understøtte værtskab langs Limfjorden
Projektstøtte ved turismeindsatser

Puljens organisering
Der nedsættes et udvalg for ”himmerlandsvestkyst” med 1 repræsentant fra de udpegede
områder langs Himmerlandsvestkyst (Aggersund, Løgstør, Næsby, Rønbjerg, Ertebølle og
Hvalpsund) dette for at sikre rodfæstning, vidensdeling til fokusområder på tværs af aktørerne
langs Himmerlands Vestkyst.
Koordineringen af Limfjordsindsatsen varetages af Destination Himmerland. Destinationens
medarbejdere indkalder til møder, udarbejder dagsorden og indstillinger til Vesthimmerlands
Kommunes Økonomiudvalg på baggrund af beslutninger i udvalget for ”himmerlandsvestkyst”.
Dette for at sikre den størst mulige effekt, implementering og synergi i forhold til de
rammebetingelser som destinationsselskabet og partnerne langs Limfjorden hver især bidrager
med.
Beslutninger om projekter
Økonomiudvalg forelægges til godkendelse i oktober, projektbeskrivelse inkl. budgetter over
kommende indsatsområder som arbejdsgruppen ønsker som fokusområder.
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Projektstyring
Koordinering og arbejde vil foregå via projektstyring med effektmål, budgetter og
projektregnskaber, samt timeregistrering. Der afrapporteres om projekterne til
Økonomiudvalget en gang om året ultimo marts måned.
Ydelser tilkøbes i destinationsselskabet til markedspris ifbm. varetagelse af administration
Projekt administration som f.eks. løn til koordinering, møder og eksekvering af indsatsområder
samt kørsel. Denne funktion varetages af destinationsselskabet.
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