Magistraten

Punkt 2.

Godkendelse af principper for etablering af nyt destinationsselskab
2019-014624
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender principperne for etablering af et kommende
destinationsselskab mellem Frederikshavn, Læsø, Brønderslev og Aalborg Kommuner.
Beslutning:
Godkendt.
Lasse P. N. Olsen og Tina French Nielsen fra fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Den 25. februar 2019 godkendte Magistraten, at der igangsættes et samarbejde mellem Frederikshavn,
Læsø, Brønderslev og Aalborg Kommuner med henblik på at udarbejde forslag til etablering af et fælles
destinationsselskab.
De fire kommuner har derfor arbejdet videre hermed, og har nu udarbejdet et principnotat (vedlagt som
bilag) for etableringen af et fælles nordøstlig destinationsselskab bestående af de fire kommuner.
Ved at skabe et nyt fælles destinationsselskab ønskes det at komplementere og understøtte de fire
kommuners turismestrategiske indsatser indenfor kyst-, natur-, krydstogt-, og by samt mødeturisme. Det
kommende samarbejde skal indgås i gensidig respekt for de fire kommuners forskellighed og forskellige
størrelse. Samarbejdet skal bygge på åbenhed, respekt, fællesskab og synergi mellem de fire kommuner.
Principnotatet beskriver de rammer og principper, som skal være gældende for den videre fusionsproces.
For at få gennemført fusionsprocessen så objektivt som muligt, ønskes der en ekstern interimleder tilknyttet
for at gennemføre og forestå fusionsprocessen, hvor principnotatet skal fungere som selve rammen for
fusionen.
Der er udformet fem overordnede principper for fusionsprocessen som er følgende:






Kommunerne har ansvaret
Der nedsættes en interimbestyrelse
Der er etableret en administrativ arbejdsgruppe
Igangværende projekter videreføres
Direktørstillingen opslås.

Der er endvidere formuleret fem grundprincipper, som skal danne grundlag for det nye destinationsselskab,
som fusionsprocessen munder ud i:






Organisationsform
Fysisk lokation i de fire kommuner
Fælles bestyrelse
Mulighed for udtræden
Økonomi.

Tidsrammen for processen og etableringen af det kommende destinationsselskab er udgangen af 2020. Der
er i den politiske aftale mellem regeringen og KL på turismeområdet aftalt, at den kommunale turismeindsats
konsolideres i 15-25 destinationsselskaber inden udgangen af 2020.
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Bilag:
Princippapir for etablering af nyt destinationsselskab.docx
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