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Investeringsprogram for utvikling av attraksjoner og opplevelser, utstyrssentral

Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.

Delprosjektet «Utstyrssentral» kan igangsettes før ekstern finansiering er avklart. Evt.
budsjettregulering legges fram for styringsgruppa/formannskapet når ekstern
finansiering er avklart.
Avtale med Gildeskål Vekst AS om ansvar og oppgaver samt føringer for utleiepriser
skal legges fram for formannskapet før det gjøres innkjøp til utstyrssentralen.
Differensierte utleiepriser for turister/innbyggere i kommunen utredes og legges fram
for styringsgruppa/formannskapet.
Utleie av sykler som tillegg til delprosjektet utredes og legges fram for
styringsgruppa/formannskapet.

Bakgrunn for saken:
I vedtatt investeringsprogram har delprosjektet «Utstyrssentral» en samlet ramme på
142.200 kr. Av dette er 25.000 kr dekket ved ekstern finansiering/tilskudd. I vedtatt budsjett
for det samlede prosjektet ligger en reserve på 306.850 kr samt at det er avsatt 607.000 kr
til prosjektledelse (over 2,5 år).

Vurdering:

Det gjøres nå mye godt arbeid i/for reiselivet i kommunen, særlig med fokus på turister som
søker aktiviteter. Det vil derfor være positivt om vi snarlig kunne få en oppdatert
utstyrssentral som kan markedsføres av og for reiselivet. Det finnes tilskuddsmuligheter som
tilsier at det bør være realistisk å dekke den forutsatte eksterne finansieringen, men det vil ta
litt tid å få svar på søknader.
Tidsmessig er det viktig å komme i gang med dette nå, slik at det er mulig å ha noe klart
allerede denne sommeren.
Så langt har arbeidet med investeringsprogrammet vært gjort uten bruk av lønnsmidler. Det
tilsier at lønnsmidler (607.000 kr / 30 mnd. * 4 mnd.) på 80.900 kr ikke er brukt. Dette kan
om nødvendig inngå i en seinere budsjettregulering for prosjektet.
Det er viktig at utstyrssentralen driftes profesjonelt og markedsføres godt overfor reiselivet.
Samtidig bør vi søke å la den komme kommunens innbyggere til gode sett i et
folkehelseperspektiv. Det bør derfor sammen med Gildeskål Vekst AS vurderes om
utstyrssentralen kan være gratis for innbyggerne, evt. om man kan ha differensierte priser.
For å legge til rette for sykkelturisme vil det være ønskelig å utrede mulighetene for utleie
også av sykler fra utstyrssentralen.

Konklusjon:
Det foreslås å igangsette delprosjektet «Utstyrssentral» før ekstern finansiering er avklart.
Avtale med Gildeskål vekst om ansvar og oppgaver samt føringer for utleiepriser skal legges
fram for formannskapet før prosjektet igangsettes. Mulig utleie av sykler utredes videre.

