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Vestby Kommune
v/Rådmann Sjur Authen
1540 Vestby
Søknad om bruk av budsjetterte midler beskrevet i «Vestby mot 2030 – Strategi og
tiltak for utvikling av reiseliv og handel i Vestby kommune»
Vi viser til kommunestyrets behandling 11. februar av vår søknad av 11.12.2018 om
bidrag kr 260.000 i forbindelse med gjennomføring av prosjekter i den ovennevnte vedtatte
«Handels- og reiselivsplanen».
Vi vil komme med følgende tilleggsopplysninger som anmodet av kommunestyret.
Sammendraget i planen oppsummerer blant annet følgende:
 Hovedstrategien for perioden 2018-2020 er en styrket og mer effektiv fellesmarkedsføring
og salg av etablerte produkter og tjenester i kommunen. Sentralt i denne sammenheng er
utvikling og distribusjon av et felles nettsted for alle tilbud i kommunen som i tillegg til
informasjon, arrangementskalender m.m. også gir kunder muligheter til å booke pakker og
enkelttjenester.
 Utvikling av helhetlige opplevelser som knytter sammen ulike attraksjoner i kommunen,
utvikling av flere arrangementer og tilbud hele året – er også vesentlig å få gjennomført de
tre første årene.
 En bærende forutsetning for å nå vekstmålene er sterkere grad av samhandling mellom
aktørene i de to næringene i hele kommunen, og et spleiselag mellom næringslivet og
kommunen for gjennomføring av de 21 tiltak som planen beskriver. Etablering av Vestby
Næringsforum og en lønnet koordinator delfinansiert av næringen og Vestby kommune er
nødvendig for gjennomføring av denne planen.
 En viktig tilleggsdimensjon er at utvikling av nye tjenester og opplevelser ikke bare skal
styrke besøksattraksjonen i Vestby, men også representere tilbud for de som bor i
kommunen.
Noen av tiltakene med budsjett som er skissert i «Handels- og reiselivsplanen» planlegges
gjennomført i løpet av en to års periode.
For å sikre en god start som vil gi konkrete og synlige resultater, foreslår søkerne at følgende
foreslåtte tiltak i planen prioriteres:
Tiltak på kort sikt:
1. Beskrive og gjennomføre en digital strategi og derav tiltak for fellesskapet innen reiseliv
og handel.
2. Utvikle, distribuere og synliggjøre et felles nettsted for alle leverandører og tilbud innen
reiseliv og handel i Vestby kommune.
3. Felles vår-sommer-høst markedskampanje.

Disse tre tiltakene skal blant annet resultere i:
 Felles digital opptreden.
 Forenklet informasjonstilgang for gjester, kunder, innbyggere og næringsliv.
 En levende aktivitetsplan for Vestby kommune, innbyggere og næringsliv.
 Etablering og tilgang til effektive kommunikasjonsverktøy for felles markedsføring og
samlet innsats.
 Økt kompetanse for alle involverte om effektiv og lønnsom bruk av digitale
plattformer.
Vestby BedriftsForum og Son Næringsforening samarbeider om disse prosjektene gjennom
opprettelsen av den nye medlemsorganisasjonen Vestby Næringsforum (VNF) med midler og
felles ressurser, i tillegg til samarbeid med næringslivet og ikke minst Akershus Reiselivsråd,
som det fremgår av vedlagte avtale.
Vi har vært i kontakt med næringslivet i kommunen og fått løfter om bidrag i 3 år for
gjennomføring av prosjektene, både med kroner og timer ved egeninnsats. Egeninnsatsen vil
komme i form av ressurspersoner fra ulike bedrifter og kompetansemiljøer.
Næringslivets bidrag til gjennomføring av tiltakene vil bli som følger:
 Kr. 200.000 i bidrag fra VNF.
 Kr. 100.000 i bidrag fra ulike aktører i næringslivet.
 Bidrag ved egeninnsats både fra VNF administrasjon og ressurspersoner fra
næringslivet og relevante kompetansemiljøer verdsatt til kr. 220.000.
VNF vil organisere arbeidet ved å etablere prosjektgrupper med relevante aktører fra
næringene, interesseorganisasjoner og eventuelt kommunen hvis ønskelig. Det vil bli lagt vekt
på å lære av andre kommuner og destinasjoner som har lykkes med å stimulere til økt handel
og reiseliv gjennom denne typen satsninger. Prosjektleder vil være daglig leder av VNF.
Vestby BedriftsForum og Son Næringsforening søker herved Vestby kommune om
budsjetterte midler på kr. 260.000. Midlene er budsjettert til bruk på tiltak i år 1 av planen.
Prosjektene vil bli gjennomført i regi av det nystartede Vestby Næringsforum.
VNF vil ved innkjøp av tjenester i størst mulig grad benytte seg av lokal kompetanse der det
er mulig.
Resultater og fremdrift i prosjektet vil bli meddelt kommunen underveis.
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