
Møteinnkalling

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 07.06.2011
Tidspunkt: 12:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Burfjord 07.06.2011

John Helland
ordfører





                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 2011/49 Midler til turistkontor 2011/2301



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/2301 -2

Arkiv:

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 07.06.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/49 Kvænangen Formannskap 07.06.2011

Midler til turistinformasjon

Rådmannens innstilling
Formannskapet i Kvænangen kommune går inn for at det inngås en samarbeidsavtale med Nord
Troms Museum om samlokalisering og samdrift av turistinformasjon. Ordningen skal evalueres
innen utgangen av oktober 2011. 
Formannskapet bevilger inntil kr. 55.000,- til driftsmidler fra kap. 1.4410.

Saksopplysninger
Kvænangen kommune og Nord Troms Museum er i dialog om å samlokalisere og samdrift av 
turistinformasjon med Nord Troms Museum i Burfjord. Turistinformasjonen skal være 
sesongåpent i sommersesongen. Turistinformasjonen vil få ansvar for informasjon til turister / 
betjening av turistkontoret og guiding i museets utstilling.
Turistinformasjonen skal fungere som informasjons- og servicekontor for besøkende til 
Kvænangen, samt samle inn informasjon og samarbeide med de ulike bedriftene i området om 
diverse aktivitets- og markedsføringstiltak. Turistinformasjonen skal også samarbeide med 
etablerte destinasjonsselskaper i regionen.
Kvænangen kommune vil søke om autorisasjon av turistkontoret til NHO Reiseliv, jmf 
Bestemmelser og krav for autorisering av turistkontorer, vedtatt av autorisasjonsstyret for 
turistkontorer 01.06.2008.

Turistinformasjonen skal være åpent i perioden 01.07 tom 21.08, med fra kl. 10.00 til 18.00 i 
mandager til fredager og fra kl. 12.00 til 18.00 lørdager og søndager (52 timer i uka). For å ha 
disse åpningstider, forutsettes det at det er to ansatte på kontoret. En jobber fra kl. 10.00 – kl 
16.00 hver dag, og den andre jobber fra kl.12.00- kl. 18.00 hver dag. Begge har fri annen hver 
helg. Arbeidstiden for begge vil være 37,5 timer pr. uke.
Kvænangen kommune vil engasjere en leder for turistinformasjonen i den aktuelle perioden. 
Den andre arbeidsplassen forutsettes å dekkes av Nord Troms Museum. Nord Troms Museum 
har søkt om midler til en sommerarbeidsplass på anlegget i Burfjord. Samarbeidet med Nord 
Troms Museum skal evalueres innen utgangen oktober 2011.

Driftsbudsjett for sesongåpent turistinformasjon
Lønnsmidler - leder (7 uker) kr. 38 530,- (minstelønn over 18 år / fullført vgs). 
Feriepenger kr. 4 624,-
Sosiale utgifter (15 %) kr. 6 473,-



Reiseutgifter / Uforutsette kr. 2 373,-
Telefonutgifter ( 2 mnd) kr. 3 000,-
Kr. 55 000,-
Investeringer i forbindelse med etablering av turistinformasjon
Autorisering kr. 5 000,-
PC kr. 12 000,-
Telefon kr. 2 000,-
Skriver/kopimaskin kr. 15 000,-
Skilt kr. 15 000,-
Profileringsmateriale kr. 15 000,-
Informasjonsskjerm kr. 20 000,-
Informasjonsmateriale kr. 10 000,-
Kontorutstyr, div kr. 6 000,-
Kr. 100 000,-
Vurdering
Kvænangen kommune har tidligere år bevilget støtte til ANSI for å ivareta informasjon for 
kommunens reiselivsbedrifter. ANSI er lagt ut for salg, og det er usikkert hvordan 
turistinformasjonen vil bli ivaretatt etter salget. Prosessene i prosjektet ”verddevuohta ” viser at 
reiselivsaktører og næringsaktører i kommunen ønsker at det burde være en uavhengig aktør 
som driver turistinformasjon. Kommunen har i flere år ønsket å flytte turistinformasjonen mer 
sentralt til Burfjord.
Turistkontor/informering er en viktig del av infrastrukturen i forhold til å tilrettelegge 
Kvænangen som en destinasjon, og et besøkssted. Det er viktig å samle reiseinformasjon, om 
innkvartering, transport, bespisning, severdigheter, begivenheter og aktiviteter på et sted. Et slikt 
kontor kan ha stor betydning for reiselivsnæring i Kvænangen, og synliggjøring av Kvænangen 
som besøkssted.

Etablering og koordinering av turistinformasjon blir fremmet som et kommunalt tiltak med 
hensikt styrke næringslivet i Kvænangen. Kvænangen kommunen har budsjettdekning for 
tilskudd som kan nyttes til turistinformasjon på kap.1.4110, og det foreslås at disse 
omdisponeres til dekning av driftsutgifter på inntil kr. 55.000,-. Investeringer i forhold til 
oppstarten av turistinformasjon vurderer administrasjonen som et utviklingsprosjekt, i forhold til 
næringsfondets vedtekter, og foreslår at inntil kr. 100 000,- bevilges til investeringer fra 
næringsfondet.

Vedlegg
Bestemmelser og krav for autorisasjon av turistkontor, 01.06.2008.
Forslag til samarbeidsavtale om turistinformasjon.
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