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KOM GODT FRA START
Turismen i Danmark skaber vækst og udvikling i hele landet. De
seneste år har dansk turisme oplevet en positiv udvikling, som
mange kommuner har gavn af.
For at Danmark også i fremtiden kan tilbyde stærke og attraktive
destinationer, som kan konkurrere med vores nabolande, er det
nødvendigt at øge kvaliteten og skabe sammenhæng. Derfor
forenes turismefremmeindsatsen i destinationsselskaber, som
skal understøtte, at turismen fortsat kan skabe vækst og udvikling i hele landet.
Nogle kommuner har allerede igangsat processen med at etablere tværkommunale destinationsselskaber. Andre har nuværende samarbejder, som skal åbnes op for nye kommuner.
Er I klar til at løfte opgaven i jeres kommune?
KL’s Konsulentvirksomhed tilbyder et rådgivningsforløb, der
understøtter arbejdet med at forene turismefremmeindsatsen
i større destinationsselskaber. Vi ser bl.a. på ønsker, behov og
barrierer på tværs af kommuner, og vi lægger vægt på, at man
i konsolideringsfasen inddrager lokale foreninger, kulturliv og
virksomheder.
På næste side kan du se, hvordan KLK konkret kan hjælpe jer i
konsolideringsprocessen.

RÅDGIVNINGSFORLØB FOR KOMMUNER
KLK tilbyder et rådgivningsforløb med fokus på at identificere
ønsker, barrierer, mål og potentialer på tværs af kommuner, der
påtænker at konsolidere deres turismeindsatser i nye destinationsselskaber. KLK lægger vægt på, at både politikere, lokale
interessenter, kommunale og private aktører involveres i rådgivningsforløbet. Vi tror på, at man opnår de bedste resultater, hvis
man starter processen bredt.
Rådgivningsforløbet kan f.eks. indeholde gennemførsel af interviews i hver enkelt af de konsoliderende kommuner og med
lokale nøgleaktører. Interviewene vil have fokus på afdækning
af behov og forventninger, særlige opmærksomhedspunkter og
lokale vilkår samt rammesætning og udfordringer i relation til
samarbejdet. Herefter samles de konsoliderende kommuner til
en fælles udviklingsworkshop, hvor KLK præsenterer observationer og faciliterer en dialog med fokus på, hvordan et fremtidigt
turismesamarbejde kan etableres og rammesættes.
I rådgivningsforløbet vil KLK fungere som en uvildig tredjepart,
der understøtter og faciliterer en god dialog mellem de konsoliderende kommuner, hvor forskellige ønsker, potentialer og
barrierer adresseres i fællesskab. I KLK kender vi kommunerne,
og vi har stor erfaring med effektivt at fungere som observatør
og kommunikatør mellem kommuner og andre interessenter i
lokale forandringsprocesser.
Rådgivningsforløbet tilrettelægges med udgangspunkt i lokale
behov og kontekst.
Du kan få mere information ved at kontakte konsulent Julie Bak
på 3370 3188 eller JUBA@KL.DK.
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