Høring – Ændring af lov om turisme og lov om Visit-Denmark
Syddansk Vækstforum tager den politiske aftale om ændringerne på turismeområdet til efterretning
og har følgende bemærkninger.
Syddansk Vækstforum har understøttet konsolideringen at turismefremmeindsatsen i Region
Syddanmark ved at finansiere udviklingen af fem tværkommunale destinationer, som dækker hele
den syddanske geografi. Destinationerne tager afsæt i turismemæssige styrkepositioner og
potentialer.
Vækstforum har endvidere understøttet, at den internationale markedsføringsindsats i regionen er
blevet samlet og koordineres igennem foreningen FOMARS, som yder støtte til den ikke‐
kommercielle internationale markedsføring. FOMARS har bl.a. skabt et stærkt incitament til et
samarbejde imellem destinationerne, de mange små og de få store internationale private aktører.
Koordinationen og drøftelser af tværgående udviklingspotentialer og ‐opgaver, samt koordination
imellem destinationerne og det regionale og nationale niveau er blevet sikret igennem
Koordinationsudvalget for Turisme i Syddanmark, hvor destinationerne, FOMARS, Inspiring Denmark,
de nationale turismeselskaber, erhvervsorganisationerne og regionen deltager. Denne indsats vil
også fremover være af afgørende betydning og Vækstforum finder det vigtigt, at der fortsat sker en
koordinering af turismeindsatsen imellem destinationerne og det nationale niveau, samt at de
relevante aktører får mulighed for at bidrage med viden og rådgivning til den nye
erhvervsfremmebestyrelse.
Som en konsekvens af beslutningen om at centralisere erhvervs‐ og turismeindsatsen vil det desuden
fremadrettet være ekstra vigtigt at sikre, at der ikke sker en geografisk skævvridning af indsatsen, og
at erhvervs‐ og turismemidler fortsat kommer i arbejde til fordel for hele Danmark.
Der lægges imidlertid i forslaget op til, at den fulde regionale finansiering af Wonderful Copenhagen
på 35,3 mio. kr. årligt fra Region Hovedstaden overtages af staten. Til sammenligning er den samlede
regionale og statslige finansiering af Dansk Kyst‐ og Naturturisme (DKNT), som dækker hele landet
herunder Hovedstaden, på 16,5 mio. kr. årligt. Den regionale finansiering af andre regionale og
tværkommunale destinationsselskaber, hvoraf flere er landsdækkende og altså også dækker
hovedstaden, vil skulle finansieres af en samlet landsdækkende pulje på 40 mio. kr. i den nye
destinationsudviklingspulje.
Den geografiske skævvridning forstærkes af de foreslåede ændringer inden for erhvervsturisme, hvor
den regionale medfinansiering af Dansk Erhvervs‐ og Mødeturisme (Meet Denmark) overføres til
Erhvervsministeriet. En del af disse midler er hidtil blevet udmøntet i de regionale destinationer i
regionerne, og der er en risiko for, at disse midler fremover vil blive yderligere koncentreret omkring
Hovedstaden. F.eks. har Syddansk Vækstforum, på linje med Region Hovedstaden, finansieret en årlig
basisfinansiering af Inspiring Denmark, der bl.a. har resulteret i meget flotte resultater for tiltrækning

Side 1/2

af internationale kongresser til Syddanmark. Denne indsats bør også sikres fremover så man fortsat
kan tiltrække internationale kongresser mv. til hele Danmark.
Lovforslaget lægger således op til en geografisk skævvridning af indsatsen på turismeområdet,
samtidig med at der er fare for en nedprioritering af erhvervsturismen, som har været et vigtigt
prioriteret område for Region Syddanmark, hvor denne indsats har betragtelige effekter for både
turismeomsætningen og de regionale styrkepositioner, som eksempelvis brandes igennem
internationale konferencer.
Bekymringen for en generel skævvridning af indsatser og en nedprioritering af erhvervsturismen
understreges derudover af:


De foreslåede ændringer til § 4, stk. 2, hvor de to medlemmer udpeget efter indstilling fra
Danske Regioner erstattes af bestyrelsesformanden for Wonderful Copenhagen og
bestyrelsesformanden i Dansk Kyst‐ og Naturturisme. Det er Syddansk Vækstforums
vurdering, at Wonderful Copenhagen ikke alene kan repræsentere storbyturismen og
erhvervsturismen på landsplan. Syddansk Vækstforum foreslår, at også formanden for
MeetDenmark deltager i bestyrelsen.



De foreslåede ændringer til §8, stk. 1, hvor den regionale finansiering til Wonderful
Copenhagen foreslås overdraget til staten, mens de øvrige regionale destinationsselskaber
inden for ferie‐ og erhvervsturisme skal finde anden finansiering. Forslaget indebærer
desuden en risiko for, at MeetDenmarks aktiviteter vil blive yderligere koncentreret omkring
Hovedstaden.



De foreslåede ændringer til § 9 og delvist § 10, hvor der lægges op til, at alle væsentlige
aktiviteter indenfor international markedsføring skal koordineres med Visitdenmark. Det
skal hertil bemærkes, at det er vigtigt, at den internationale turismemarkedsføring
tilrettelægges i dialog med erhvervslivet. Det er Syddansk Vækstforums indtryk, at
turismeerhvervet i Syddanmark har haft vanskeligt ved at se sig selv i Visit Denmarks
kampagner, hvilket har været hovedårsagen til, at erhvervet selv tog initiativ til etablering af
det syddanske markedsføringssamarbejde FOMARS. Syddansk Vækstforum vil foreslå, at der
hentes inspiration fra dette setup i forhold til koordination af indsatser og i forlængelse
heraf, at muligheden for at videreføre FOMARS‐samarbejdet i nationalt regi afsøges.

På vegne af Formandskabet for Syddansk Vækstforum
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