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Sagsfremstilling
I et samarbejde mellem KL og Danske Destinationer gøres der nu et forsøg på at afprøve
modeller, som genererer ekstraordinær finansiering i udvalgte turistområder, blandt andet i
Destination Ringkøbing Fjord.
Formålet er at skabe en ekstraordinær finansieringskilde til yderligere kvalitets- og oplevelsesudvikling på et niveau, som kommuner normalt vil have vanskeligt ved at finansiere,
men som heller ikke kan finde privat frivillig finansiering, fordi tilskyndelsen for den enkelte
virksomhed til at deltage er for lav.
KL vil gerne fremme denne afprøvning af modeller for ekstraordinær finansiering, og sagen
skal behandles i KL’s politiske system, når de involverede kommuner har godkendt oplægget. KL vil herefter arbejde for at staten tillader, at modellerne kan afprøves i praksis.
I oplægget foreslås, at Ringkøbing-Skjern Kommune tester en model med opkrævning af
500 kr. årligt i supplerende grundskyld for alle feriehuse. Modellen vil generere 4,6 mio. kr.
årligt. Der foreslås etableret en offentlig-privat konstruktion som forvalter midlerne.
Lovgrundlag og juridisk vurdering
Modellen er ikke pt. juridisk gangbar og kræver statslig godkendelse.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Effektvurdering
Der arbejdes med en vækstplan for turismen som skal øge antal overnatninger samt døgnforbrug med hver 30%, og den samlede turismeomsætning med 71% over perioden 200917.
Ligestillingsmæssige konsekvenser
Ligestillingsvurdering er ikke fundet relevant.
Indstilling
Administrationen indstiller, at oplægget godkendes med henblik på politisk behandling i KL.
1. marts 2011, punkt 3: Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler administrationens indstilling med den tilføjelse, at der medtages alternative forslag, hvor fællesgodefinansieringen til
turismeaktiviteter finansieres via en kurtakst pr. overnatning eller opkræves hos udlejerne.
Peder Sørensen var fraværende ved sagens behandling.
Bilag
Danske Destinationer: Redegørelse for etablering af pilotprojekter på udvalgte destinationer. Finansiering af turismens fællesgoder. Februar 2011.
Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendtes.
Lene Nørlund og Jesper Flensted var fraværende ved sagens behandling.

