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Høringssvar om lov om dansk turisme  

KL har den 10. juli 2014 modtaget et forslag til lov om dansk turisme til 

høring, hvori der fremsættes forslag om en ny organisering af den offentlige 

turismefremmeindsats i Danmark. 

 

Urbanisering og den demografiske udvikling udfordrer i stadig stigende 

grad kommunerne, jf. KL’s analyse ”Danmark i forandring”. De kommu-

ner, som oplever befolkningsforskydningerne kraftigst, er samtidig de 

kommuner, som har et stort potentiale for at tiltrække flere turister pga. 

naturskønne lokalområder langs de danske kyster.  

 

KL hilser derfor regeringens vækstplan for turisme velkommen. Selv om 

mange kommuner gør en stor indsats for destinations- og produktudvikling 

i samarbejde med lokale turismevirksomheder, er der et uudnyttet potentiale 

for vækst- og jobskabelse i turismeerhvervet. KL tilslutter sig, at vejen går 

via en fælles national turismestrategi, styrkelse af storby-, møde- og kysttu-

risme og udbud af bedre kvalitet og service. 

 

KL støtter, at der i udkast til lovens bemærkninger er anført, at den kom-

mende lov for dansk turisme ikke udelukker lokalt forankrede turismeinitia-

tiver, som har en særlig geografisk forankring, og hvor styrkerne ved pro-

jekterne ligger i et afgrænset område og vedrører særligt stedbundne poten-

tialer. 

 

KL er dog på afgørende punkter kritisk over for modellen for en national 

organisering af turismeområdet. Vækstplanen mangler kommunalt fokus. 

Det, at kommunerne er de største bidragsydere på turismeområdet, bør slå 

tydeligt igennem i den kommende lov om dansk turisme. Kommunerne har 

en reel bekymring for, at de lokale erfaringer ikke repræsenteres i tilstrække-

lig grad. Derfor bør KL repræsenteres med to medlemmer på lige fod med 

Danske Regioner og erhvervsorganisationerne. 
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KL ønsker desuden, at det indføres i lovens bemærkninger, at kommunerne 

bliver bredt repræsenteret i de tre regionale udviklingsselskabers bestyrelser 

for at sikre det lokale ejerskab. Samt at KL bliver aftalepart i den politiske 

aftale om den endelige model for udviklingsselskaberne. 

 

KL finder det uklart, hvilken rolle de seks eksisterende regionale turisme-

udviklingsselskaber har i den nye struktur. KL ønsker, at det skrives ind i 

loven, at de fusioneres med de tre nye regionale udviklingsselskaber.  

 
KL ønsker derfor følgende:  

• at den kommunale repræsentation i Nationalt Turismeforum øges til 

samme antal pladser som Danske Regioner og erhvervsorganisatio-

nerne – dvs. fra 1 til 2. 

• at kommunerne bliver bredt repræsenteret i de regionale udviklings-

selskabernes bestyrelser.  

• at KL også bliver aftalepart i den politiske aftale om den endelige 

model for udviklingsselskaberne, så det ikke kun er Staten og Dan-

ske Regioner.  

• at det indføres i loven, at Regionernes nuværende seks turismesel-

skaber fusioneres ind i de tre kommende udviklingsselskaber.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Niels Arendt Nielsen  

 

 

 


