
 
 

Forslag til forretningsmodell, Visit Namdalen SA 
 

Forutsetninger: 
 
Dette forslaget til forretningsmodell bygger på utarbeidet rapport om framtidig drift og organisering 
av Visit Namdalen, drøftinger i Region Namdal (møter og konferanser) og drøftinger i styret og 
årsmøtet i Visit Namdalen SA. 
 
Her legges til grunn at kommunene gjennom sitt eierskap skal bidra til å bygge opp Visit Namdalen 
med kapasitet og kompetanse til å utvikle reiselivet i Namdalen, og etter opptrapping over 2-4 år 
drive tre helårsåpne turistkontorer og være kommunenes spisskompetanse/førstelinjetjeneste 
innenfor reiseliv.  
 

 
Selskapsform: 
 

a) Visit Namdalen videreføres som samvirkeforetak. 

b) Kommunene skal ha dominerende innflytelse i selskapet. 

c) Vedtektene endres i samsvar med §38 i samvirkelova slik at stemmerett på årsmøtet 
reguleres etter andelshavernes «omsetning i selskapet» - slik at kommunene har 
stemmemajoritet i årsmøtet. 

d) Selskapet skal ha et kompetent styre – med vekt på styreerfaring- og bransjekunnskap. Dette 
er viktigere enn at ulike geografiske eller andre interesser skal være representert.  

 

 

Ressurser og arbeidsoppgaver: 
 

Visit Namdalen skal ha følgende hovedoppgaver: 

- Turistinformasjon 
- Markedsføring av regionen (profilmarkedsføring) og bedriftene (produktmarkedsføring) 
- Produkt- og næringsutvikling 
- Sikre gode rammevilkår for reiselivsnæringa 

 

Selskapet skal fra 1/1-2018 ha daglig leder/reiselivssjef pluss en medarbeider – som sammen skal 
drive og utvikle selskapet og markedsføre Namdalen som reisemål.  

 

Gjennom opptrapping er det et mål at selskapet innen 2-4 år har 4 ansatte med ansvar for drift av 
helårsåpne turistkontorer i Ytre, Midtre og Indre Namdal. Medarbeiderne skal delta i utviklingsarbeid 
og som rådgivere for reiselivets aktører og kommunene. Hver regionleder er ansvarlig for rådgiving 
og bistand til bedriftene i sitt område. 

 

Daglig leder knyttes til ett av selskapets kontorer og har ansvar for selskapets drift, økonomi og 
strategiske arbeid.  

 

Det inngås eventuelt samarbeidsavtaler med (evt. eksisterende) lokale aktører om vertskap for de 
regionale turistkontorene. 



 

I den grad det er behov, leies det inn ekstrahjelp på turistkontorene i høysesongene. 

 

Kommuner kan ut over dette ha egen turistinformasjon for egen kostnad. Visit Namdalens 
medarbeidere skal veilede og skolere andre medarbeidere på turistkontor/turistinformasjoner slik at 
reiselivet markedsføres enhetlig og kompetent overfor turister og regionens egne innbyggere. 

 
For kommunene skal Visit Namdalen ivareta offentlig ansvar som: 
 

1. Profilmarkedsføring (overordna markedsføring og synliggjøring av regionen/kommunen, 
bygge merkevare og omdømme) 

2. Reisemålsutvikling. Synliggjøre regionen/kommunen som attraktivt reisemål (strategisk 
arbeid og synliggjøring av mål og utviklingsmuligheter for reiselivet som næring. Faglig 
bistand overfor næringa) 

3. Drift og utvikling av nettportal 
4. Reiselivsbrosjyre 
5. Regionalt vertskap og drift av turistinformasjoner (helårlig eller i sesong). Informasjon om 

og tilgjengeliggjøring av offentlige tjenester og tilbud som gagner reiselivet – f.eks. 
tilgjengelighet, transport, kommunikasjoner, parkering, toaletter, dusjmuligheter, 
serviceanlegg, vann/strøm, rasteplasser, utsiktssteder, bunkring, severdigheter. * 

6. Informasjon om offentlige tilbud/tilbud for allmennheten (sykkelruter, turstier, vannleder, 
severdigheter, attraksjoner, arrangementer mv) 

7. Kompetanse – kommunenes førstelinjetjeneste for reiseliv/vertskap. 
8. Koordinere felles aktiviteter og informasjon mellom aktører og kommune, utvikle 

møteplasser 
 
* Kommuner, lag/organisasjoner, næringsaktører eller private kan være ansvarlig for 
tilrettelegging og/eller gjennomføring av slike tilbud 

 
For reiselivsbedriftene/aktørene skal destinasjonsselskapet ivareta: 
 

1. Produktmarkedsføring (differensiert etter bedriftenes/kommunenes egendefinerte behov) 
gjennom portal, brosjyre, messer, visningsturer, diverse kampanjer 

2. Produktutvikling/initiere tiltak og aktiviteter og veiledning (reisemålsutvikling på steds-
/bedriftsnivå) 

3. Kompetanse – ressurs som tilbys til aktørene 
4. Kompetanseheving blant aktørene 
5. Koordinere aktiviteter og informasjon mellom aktører og kommune, utvikle møteplasser 
6. Talerør for næringa overfor myndigheter og reiselivets overordna organer 

 

 

Kommunale tilskudd til driften: 
 

Ved etablering (2018): 

Med foreslått bemanning, anslås følgende kostnader ved oppstart: 

- Lønn/personalkostnader:    1.300.000 

- Drift (husleie, kontorhold, reiser, mm)      400.000  

- Markedsføring, deltakelse messer, kampanjer mm    400.000 

Totalt         2.100.000 

 



Anslag finansiering ved oppstart (2018): 

- Tilskudd kommunene     1.300.000 

- Serviceavtaler bedriftene       500.000 

- Salg av tjenester/egne inntekter      300.000 

Totalt         2.100.000 

 

Kostnadsanslag etter opptrapping (om 2-4 år) 

- Lønn/personalkostnader (4 stillinger)   2.500.000 

- Drift (husleie, kontorhold, reiser, mm)      500.000  

- Markedsføring, deltakelse messer, kampanjer mm    600.000 

Totalt         3.600.000 

 

Anslag finansiering etter opptrapping/full drift (om 2-4 år) 

- Tilskudd kommunene     2.600.000 

- Serviceavtaler bedriftene       500.000 

- Salg av tjenester/egne inntekter      500.000 

Totalt         3.600.000 

 

Tidspunkt for opptrapping avhenger av økt kommunalt tilskudd, eventuelt at en andel av de 
offentlige tilskuddene dekkes av et nytt regionråds utviklingsfond fra og med 2019.  

Det er et mål at selskapet oppnår egne inntekter som tilsvarer kommunenes tilskudd innen fem år og 
at kommunenes bidrag ikke skal økes. Det kan være et større inntektspotensial for både egne 
inntekter og for serviceavtaler med reiselivsbedriftene. 

 

For kommunene benyttes samme fordelingsmodell som anbefales for framtidig regionråd: 30 
prosent fast og 70 prosent fordelt etter folketall.  

 

Dette vil gi følgende fordeling mellom kommunene for 2018 (forutsatt at alle kommuner deltar): 

 

       
Folketall    

Kommune  01.01.2017      Fast 30% Folketall 70%            Total 

Namsos 13051 30000 322709 352709 

Namdalseid 1593 30000 39390 69390 

Lierne  1389 30000 34346 64346 

Røyrvik 469 30000 11597 41597 

Namsskogan 872 30000 21562 51562 

Grong 2467 30000 61002 91002 

Høylandet 1264 30000 31255 61255 

Overhalla 3840 30000 94952 124952 

Fosnes 628 30000 15528 45528 

Flatanger 1090 30000 26952 56952 

Vikna 4418 30000 109244 139244 

Nærøy 5138 30000 127047 157047 

Leka  583 30000 14416 44416 

 36802 390000 910000 1300000 
(Beløp per innbygger 2018 = kr 35,35).  
(Beløp per innbygger med full drift = kr. 70,70) 


