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SØKNAD OM BRUK AV VEDTATTE MIDLER BESKREVET I ”STRATEGI OG TILTAK FOR UTVIKLING AV
REISELIV OG HANDEL I VESTBY KOMMUNE”
På vegne av Vestby Bedriftsforum søkes det med dette om midler til følgende:
1.1 Styrke og utvikle digital infrastruktur for næringsliv og forbruker i og rundt Vestby kommune
gjennom å
1.1.1 Styrke den samlede digitale strategien for reise- og handelsliv (ref pkt. 6.1 Tiltak på kort sikt,
første punkt)
1.1.2 Flere målrettede tiltak for et mer samlet reise- og handelsliv i kommunen (ref pkt. 6.1 Tiltak
på kort sikt)
1.1.3 Utvikle og reetablere en levende aktivitetsplan for Vestby kommune, innbyggere og
næringsliv
1.1.4 Informere, inspirere, øke kompetanse og på annen måte bistå eksisterende og nye
næringslivsaktører i Vestby kommune
1.1.5 Informere, inspirere, øke kunnskapen og på annen måte bistå beboere og besøkende i Vestby
kommune, med målsetning om mindre handelslekkasje
1.1.6 Etablere solide og lønnsomme arrangementer rettet mot både nærings- og
forbrukersegmentet i Vestby kommune
I tiltaksplanen beskrevet i ”Strategi og tiltak for utvikling av reiseliv og handel i Vestby kommune”
vises det til ulike tiltak (kort, mellomlang og lang sikt), og det vises til beregnede kostnader til dette
(side 30-32). Det påpekes videre at ”Det må settes av en personressurs for gjennomføring av
beskrevne tiltak og skal en nå målene som planen setter, er en avhengig av at en koordinator-stilling i
samarbeid med næringsforeningene i kommunen kommer på plass.” I sum, er det etter vår
oppfatning, åpenbart at nærings- og handelsforeningene må styrkes, både organisatorisk og
økonomisk.
Vestby Bedriftsforum og Vestby Handelsstandsforening ønsker å starte prosessen for raskest mulig å
kunne oppnå deler av målene. Vi har til hensikt å gjennomføre flere av de kortsiktige tiltakene
allerede 1.kvartal og 2.kvartal 2019, og vil derfor søke om umiddelbar støtte. På bakgrunn av pkt.
1.1.1 – 1.1.6 søkes det om
Kr. 260.000,-

Vestby Bedriftsforum har satt opp en grov fordelingsnøkkel på bruken av disse midlene:
-

-

-

Utvikling av digitale plattformer som en felles applikasjon for implementering av ivaretakelse
av pkt 1.1.1 til 1.16, estimert til kr. 150.000,- Den største delen av denne posten vil gå til
innleie av kompetanse for teknisk- og designmessig utvikling av applikasjon
Utvikling av innhold og teknisk løsning av nettside for domenet www.mittvestby.no.
Utviklingen av innhold og teknisk løsning er estimert til kr. 50.000,Det ansees som avgjørende at Vestby Bedriftsforening setter av opp mot kr. 50.000,- til
utbetaling av honorar til innleide ressurser over en begrenset tidsperiode under oppstart av
prosjektet
Vestby Bedriftsforum ønsker å arrangere en samling av det helhetlige nærings- og handelsliv
i Vestby kommune (Vestby nord) for å informere om prosjektet, samt innhente relevant
informasjon og øke vår erfaringsbase generelt. Dette ansees som relevant for utviklingen av
prosjektet. Det er beregnet en genrell kostnad på kr. 10.000,- for dette arrangementet

Vestby Bedriftsforum er inneforstått med at søknaden kommer sent på året, men det tar tid å få
samlet nok grunnlag for denne typen prosjekt. Likevel har vi kommet til et punkt hvor vi har et
fornuftig løp foran oss og en ide om tidslinjen for et prosjekt som vil være av vesentlig betydning for
kommunen som helhet.
Vi ber derfor om snarlig behandling av søknaden, og ettersom det foreligger fattede vedtak i
meldingen og ressurser knyttet til dette, har vi stor tro på et positivt utfall av søknaden.

Med vennlig hilsen
_____________________________
For Vestby Bedriftsforum
Halvor Sørbye, styreleder
Vestby, 11 desember 2018

