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Saksnummer Innhold  

029/18 Online Booking Citybreak  

030/18 Regional kompetanseplan  2018-2019  



029/18: ONLINE BOOKING CITYBREAK 
 

Innstilling  

Det vedtas at Visit Vesterålen benytter 150 000 kroner fra disposisjonsfond 25650501 til 

investering i online booking-løsning levert av Citybreak 

 

21.03.2018 Visit Vesterålens fagutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Fagutvalget er enige i at det er viktig å få på plass online booking snarest. Fagutvalget 

vurderer det som nødvendig å opprette en egen prosjektstilling for å få nødvendig fremdrift. 

Det bes om at administrasjonen legger frem et driftsbudsjett på online booking, samt en 

tidsplan for fremdrift på neste møte. Det ble også foreslått at Visit Vesterålen søker 

samskapsmidler til dette prosjektet.  

 

VVFU- 010/18 VEDTAK: 

Visit Vesterålen benytter 150 000 kroner fra disposisjonsfond 25650501 til investering i 

online booking-løsning levert av Citybreak. I tillegg avsettes 200 000 kroner av samme 

disposisjonsfond 25650501 til prosjektstilling for oppstart av online bookingsystemet. 

 

13.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Sak 029/18 om Online Booking Citybreak ble sendt ut som epostbehandling med svarfrist 13. 

april 2018 kl 12:00. Saken ble ikke behandlet innen tidsfristen, men ble ferdigbehandlet 

16.4.2018 kl 15.30 

 

I sak 029/18 skulle to spørsmål besvares med ja/nei;  

1. Godtar du e-postbehandling? (ja/nei) 

2. Godtar du følgende vedtak: Visit Vesterålen benytter 150 000 kroner fra 

disposisjonsfond 25650501 til investering i online booking-løsning levert av 

Citybreak.  

I tillegg avsettes 200 000 kroner av samme disposisjonsfond 25650501 til 

prosjektstilling for oppstart av online bookingsystemet.? (ja/nei)  

 

Opprinnelig innstilling fra administrasjon ble etter behandling i fagutvalg for Visit Vesterålen 

endret til følgende:  

Visit Vesterålen benytter 150 000 kroner fra disposisjonsfond 25650501 til investering i 

online booking-løsning levert av Citybreak. I tillegg avsettes 200 000 kroner av samme 

disposisjonsfond 25650501 til prosjektstilling for oppstart av online bookingsystemet. 

Jonni Solsvik hadde følgende innspill til behandlingen: 

Denne saken var mye mer utfordrende av følgende grunner: 

· Hvor lang er prosjektperioden og opphører prosjektstillingen etter 

prosjektperiodens utløp.  

· Hvor mange bedrifter har formelt sett knyttet seg til systemet. 

· Hva er status på disposisjonsfondet etter at bevilgningene er gjort 

 

I min dialog med næringslivet blir det vist til at det er viktig å få etablert et booking- system 

som dette. Vi må likevel forutsette at et viss antall bedrifter har forpliktet seg før 

investeringen gjennomføres. ( dersom jeg har forstått dette rett ) 

Selv om jeg mener saken er mindre engnet til e-post behandling vil jeg svare Ja på begge 



spørsmålene under forutsetning av at investeringen ikke gjennomføres før man har avtaler 

med et viss antall bedrifter på plass.  

 

Administrasjon utdyper saken slik:  

Vi (Visit Vesterålen) skal ha minst ti skriftlige bekreftelser fra bedrifter som ønsker online 

booking løsningen, før vi bestiller systemet. Vi har fått tilbakemelding fra flere at dette er av 

interesse, men vi må sikre oss ved et minimum påmeldte. 

  

Prosjektet vil vare maks 6 måneder ut fra innspill fra de andre destinasjonene ved å få 

produktene på plass. Det vil være et mål og avslutte tidligere. Prosjektstillingen vil opphøre 

når systemet er på plass, etter maks seks måneder. Denne prosjektstillingen går utelukkende ut 

på å jobbe med å få systemet integrert og produkter på plass. 

Etter vedtak i tråd med innstillingen vil udisponerte midler på konto 25650501 Vesterålen 

reiseliv  være kr 558. 342,-  

Alle medlemmene i Arbeidsutvalget besvarte med ja på begge spørsmål.  

 

AU- 029/18 VEDTAK: 

Visit Vesterålen benytter 150 000 kroner fra disposisjonsfond 25650501 til investering i 

online booking-løsning levert av Citybreak.  

I tillegg avsettes 200 000 kroner av samme disposisjonsfond 25650501 til prosjektstilling for 

oppstart av online bookingsystemet. 

 

 

 

030/18: REGIONAL  KOMPETANSEPLAN  2018-2019 
 

Innstilling  
Regional kompetanseplan for 2018 – 2019 vedtas. 

 

13.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Sak 030/18 om Regional kompetanseplan ble sendt ut som epostbehandling med svarfrist 13. 

april 2018 kl 12:00. Saken ble ikke behandlet innen tidsfristen, men ble ferdigbehandlet 

16.4.2018 kl 13:07.  

 

I sak 030/18 skulle to spørsmål besvares med ja/nei;  

1. Godtar du e-postbehandling? (ja/nei) 

2. Godtar du følgende vedtak: Regional kompetanseplan for 2018 – 2019 vedtas? (ja/nei)  

Alle medlemmene i Arbeidsutvalget besvarte med ja på begge spørsmål. 

 

AU- 030/18 VEDTAK: 

Innstilling  
Regional kompetanseplan for 2018 – 2019 vedtas. 

 

 

 

 


