Byrådet

Punkt 10.

Godkendelse af etablering af Destination Nord
2019-014624
Magistraten indstiller, at byrådet godkender,
- aftalegrundlag for etablering af Destination Nord,
- vedtægter for foreningen Destination Nord,
at Borgmesterens Forvaltning udpeger en erhvervsrepræsentant og en stedfortræder for denne til
bestyrelsen, og
at valggruppen udpeger en stedfortræder for borgmesteren til bestyrelsen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø Kommuner blev i juni 2019 enige om at arbejde henimod
etablering af et fælles destinationsselskab, som fremadrettet skal stå for destinationsudvikling og
turistservice i Nordøstkyst-aksen. I Aalborg godkendte Magistraten i møde den 24. juni 2019 Principper for
etablering af nyt destinationsselskab.
Etablering af Destination Nord er en udløber af aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet og
herunder at skabe stærkere og større turismedestinationer, der blev indgået mellem den daværende
regering og Dansk Folkeparti i 2018. Målet med aftalen var at skabe bedre sammenhæng i
turismefremmeindsatsen og danne 15-25 destinationsselskaber i Danmark inden udgangen af 2020.
Forberedelsesarbejdet med at danne Destination Nord er foretaget af følgende:
 en interimbestyrelse med deltagelse af de fire borgmestre og de fire kommunaldirektører
 en arbejdsgruppe med deltagelse af en udpeget leder/medarbejder fra hver af de fire kommuner
 en interimleder tilknyttet interimbestyrelsen og arbejdsgruppen.
På baggrund af dette arbejde foreligger nu et aftalegrundlag og vedtægter til etablering af Destination Nord,
som er til politisk behandling i de fire kommuner i marts 2020.
Destination Nord kort fortalt
 Destination Nord etableres som en forening med Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø
Kommuner som medlemmer og stiftere
 Kommunerne forpligter sig til at indgå i Destination Nord til og med 2022
 Der ansættes en direktør for Destination Nord med eksternt opslag i foråret 2020
 Direktøren får to primære arbejdspladser i henholdsvis Aalborg og Frederikshavn Kommuner. Derudover
skal direktøren være synlig for aktørerne i henholdsvis Læsø og Brønderslev Kommuner. Foreningens
hjemsted er Frederikshavn og hovedkontoret placeres i Aalborg
 Målet er at skabe et nyt og fælles strategisk udgangspunkt for hele destinationen, gøre Destination Nord
til en af de mest attraktive og førende destinationer og skabe en stærk akse mellem Aalborg i syd og
Skagen i nord og hele det mellemliggende ø- og østkystprodukt
 Destination Nord skal være en samarbejdsorganisation. Ambitionen er at være en aktiv og foretrukken
samarbejdspartner for turistforeninger, erhvervsaktører, lokale aktører, kommercielle aktører,
kommunerne m.fl.
 De to stærke indsatsområder i destinationens arbejde bliver:
o Storby-, Erhvervs- og Mødeturisme
o Krydstogt-, Kyst- og Naturturisme.
Udpegning til bestyrelsen
Der sammensættes en bestyrelse for Destination Nord, hvis rolle er at være strategisk sparringspartner for
direktionen. Dertil skal bestyrelsen sikre formålet med den nye destination, som er en professionalisering af
destinationsaktiviteterne på tværs af kommunegrænserne, og at gøre destinationen større og stærkere
sammen.
Der sammensættes en bestyrelse af ni personer, der dels kan sætte rammerne for turismeindsatsen og dels
har kompetencer til at løfte organisationen mod sine mål og øge den samlede destinations markedsandele.
De fire borgmestre udpeger i fællesskab en professionel formand. Formanden forventes at lægge en del
timer i formandsrollen og være en arbejdende formand, der har tæt dialog med direktøren.
Bestyrelsens erhvervsrepræsentanter udpeges for en periode på 2 år. Borgmestrene samt formanden
vælges for en hel byrådsperiode.
Borgmesteren er født medlem af bestyrelsen. Derudover skal byrådet udvælge en erhvervsrepræsentant
samt en stedfortræder for henholdsvis borgmesteren og for erhvervsrepræsentanten.
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Økonomi
Det samlede årlige budget for Destination Nord er 16.410.000 kr. Heraf bidrager Aalborg Kommune med
9.400.000 kr. pr. år, som svarer til det beløb, der er afsat i kommunens budget til køb af ydelser hos Visit
Aalborg i 2020 og overslagsårene.
Den videre proces
Såfremt aftalegrundlag og vedtægter godkendes i de fire byråd i marts 2020, igangsættes processen med at
ansætte en direktør, og der indkaldes til stiftende generalforsamling, hvorefter Destination Nord etableres
som juridisk enhed.
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Bilag:
Aftalegrundlag Destination Nord marts 2020
Vedtægter - Destination Nord
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