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110. Godkendelse af overførsel af midler fra De Danske 
Sydhavskyster til Visit Sydsjælland-Møn

Sagsbehandler Jan Kanne
Sagsnr 24.05.00-P20-1-14

RESUMÉ

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (godkender), 07.10.2019

Markedsføringssamarbejdet De Danske Sydhavskyster, som Næstved, Faxe, Stevns og Vordingborg Kommuner er 
medlemmer af, nedlægges ved årsskiftet 2019 som konsekvens af, at der nu er oprettet to selvstændige 
destinationsselskaber - Visit Sydsjælland-Møn og Visit Lolland-Falster - der kan varetage de eksisterende 
markedsføringsaktiviteter. Det indstilles derfor, at kommunernes hidtidige bidrag overføres til Visit Sydsjælland-Møn.  

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at de afsatte midler til De Danske Sydhavskyster overføres til Visit Sydsjælland-Møn til 
videreførelse af de hidtidige aktiviteter.

SAGSFREMSTILLING

Markedsføringssamarbejdet De Danske Sydhavskyster (DDS) har på deres seneste generalforsamling den 29. marts 
2019 besluttet, at foreningen nedlægges ved årsskiftet 2019. Samtidig indstiller generalforsamlingen, at foreningens 
aktiviteter overdrages til de to tværkommunale destinationsselskaber Visit Sydsjælland-Møn (VISM) og Visit Lolland-
Falster.  

Det indstilles, at det hidtil betalte medlemskontingent og markedsføringsbidrag overføres til VISM til videreførelse af 
markedsføringsarbejdet udført i regi af DDS. 
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For Næstved Kommune er der årligt tale om kr. 10.000 i medlemskontingent og kr. 500.000 i markedsføringsbidrag.

De Danske Sydhavskyster blev i 2014 stiftet som en forening af kommunerne Vordingborg, Næstved, Faxe, Stevns, 
Guldborgsund og Lolland sammen med de største private aktører på turismeområdet for at styrke en samlet 
international markedsføring af Sydsjælland og øerne.

Foreningen blev dannet i forlængelse af et regeringsinitiativ, hvor den daværende minister ønskede at samle indsatsen 
langs Femern Bælt korridoren i et særligt turismemæssigt vækstfremstød. Et analysearbejde havde vist, at der var et 
uopdyrket potentiale i at binde de private aktører sammen i et tættere samarbejde med de offentlige spillere – som 
dengang primært var de enkelte kommuner. Samtidig havde Lalandia i Billund med succes etableret et 
markedsføringsfælleskab mellem offentlige og private aktører omkring Legoland og Billund. Det var denne 
forretningsmodel man ønskede at overføre til Sydsjælland og øerne.

Foreningen har vist sin berettigelse med gode resultater til følge. Der er blevet opbygget stor erfaring med international 
markedsføring og pressearbejde med dels stor international synlighed og brand-kendskab og dels udviklingen af en 
stribe velfungerende produkter i form af en række prisbelønnede videoer, fordelskortet FunPass og kulturnetværket 
CulturePoint.

Kommunerne har i perioden samlet bidraget med kr. 2,2 mio. årligt til samarbejdet, mens de private aktører har bidraget 
med ca. kr. 3.5 mio. årligt, så foreningen har haft et samlet budget på ca. 5,7 mio. kr. til markedsføring i de primære 
turistmarkeder Sverige, Tyskland og Holland.

Der er mulighed for, at private aktørers hidtidige finansiering af samarbejdet kan fortsætte igennem deltagelse i de 
kampagner og andre markedsføringsinitiativer, som de to destinationsselskaber vil videreføre i det nye regi. 

Med dannelse af de to tværkommunale destinationsselskaber Visit Sydsjælland-Møn (VISM) og Visit Lolland-Falster 
har bestyrelsen i DDS anbefalet, at det eksisterende markedsføringssamarbejde overdrages til disse, således at 
markedsføringstrykket også sikres fremadrettet.

En overdragelse af DDS' hidtidige aktiviteter til de to destinationsselskaber vil have følgende fordele: 

 Mindre turismeaktører vil nu kunne deltage i markedsføringssamarbejdet og ikke være 
begrænset af DDS' hidtidige krav om minimum kr. 100.000 i markedsføringsbidrag. 

 Der er større adgang til offentlige puljemidler hos Visit Danmark og Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse, der er forbeholdt tværkommunale destinationsselskaber, 
ved at kunne matche disse med midler fra private aktører. 

 Der er bedre mulighed for en målrettet markedsføring mod turistgrupper, der er særligt 
interessante for de specifikke områder. 

 De hidtidige afholdte udgifter til administration samlet på kr. 500.000 årligt i regi af 
DDS kan fremadrettet anvendes til markedsføring i stedet. 

Administrationen kan oplyse, at der overførslen af midler fra DDS til VISM behandles samtidigt i Næstved, Faxe, 
Stevns og Vordingborg Kommuner, der udgør tværkommunale turismesamarbejde VISM.
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