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2010/559-3
Saksbehandler:
Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Styret for næringsfondet 2/10 28.04.2010

Revidering av turistkart for Inderøy - Søknad om delfinansiering fra 
Næringsfondet

Rådmannens forslag til vedtak
Styret for Inderøy kommunes næringsfond innvilger Innherred Reiseliv kr 35.000 i tilskudd til 
revisjon av turistkartet for Inderøy. Innvilget støtte utgjør 50 % av et godkjent kostnadsoverslag 
på kr 70.000.

Vedlegg
1 Søknad nytt turistkart Inderøy

Bakgrunn
Det ble i 2006 lagt ned et stort arbeid for å lage nye informasjonstavler, turkart og turistkart for 
Inderøy. Inderøy kommune var selv aktive deltakere i dette arbeidet, og reisinderøy ved Aud 
Karin Holmern gjorde en grundig jobb med informasjonsinnhenting og salg av annonser. 
Utforming og trykk – både av turistkart og informasjonstavler – ble gjort av firmaet eMap i 
Trondheim.

Alle eksemplarer av det populære turistkartet er bokstavlig talt revet bort, og det har vært et 
sterkt ønske fra både Den Gyldne Omvei og andre turistrettede bedrifter om å få revidert og 
trykket opp nye eksemplarer før turistsesongen starter for alvor. Næringa selv har også vært 
tydelige på at kartet fra 2006 har fungert godt, og at det bare er nødvendig med en revidering 
av navn på bedrifter m.v. i kart og tekst. Dette fordi noen har avsluttet sin virksomhet, mens 
andre har kommet til.
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Reisinderøy har innstilt sin virksomhet, og Innherred Reiseliv ved Anne Haga har derfor påtatt 
seg rollen som prosjektansvarlig for en revidering av turistkartet for Inderøy. Innherred Reiseliv
står av praktiske grunner også som formell søkere til Næringsfondet for det omsøkte 
prosjektet.

Innherred Reiseliv har med basis i det ovennevnte innhentet pristilbud fra eMap som sitter 
med alle maler og rettigheter knyttet til kartet fra 2006. I tillegg tilkommer kostnader knyttet 
til tekstrevisjon og annonsesalg. Opplaget vil være på 15 000 eksemplarer.

Kostnader:
Pris trykking og redigering E-map 55 000 (inkl. blokker med stiv papp for oppheng)
Tekstrevisjon og annonsesalg 15 000 
Sum 70 000

Finansiering:
Inderøy kommune 35 000
Egenkapital / annonser 35 000
Sum 70 000

Vurdering
Det ovennevnte turistkartet har hatt en svært viktig funksjon i markedsføringen av de mange 
tilbudene i Inderøy helt siden det ble lansert i 2006. Opplaget var den gangen på 20.000 
eksemplarer. Kartet har ligget framme hos de fleste av bedriftene som er markert i kartet, og i 
tillegg også i turistinformasjonen på e@, hos kommunen m.v. Lageret gikk imidlertid tomt midt 
i sesongen 2009, og løsningen har etter dette vært svært midlertidig i form av dårlige kopier 
sammenliknet med originalen.

Vurderingen fra rådmannen er at det omsøkte turistkartet er en viktig grunnlagsinvestering 
særlig i forhold til å;

• Få turister til å besøke flere opplevelsesbedrifter/severdigheter når de har kommet til 
Inderøy

• Forlenge oppholdet i Inderøy
• Øke sjansene for gjenbesøk

Rådmannen mener videre at egenfinansieringen i prosjektet er på det nivået man kan forvente 
ved at halvparten av kostnadene dekkes gjennom salg av annonser.

Det har fra Inderøy kommune vært problematisert om man burde vente til etter en eventuell 
sammenslåing med Mosvik kommune før man trykket opp en revidert utgave av turistkartet 
for Inderøy. Her har imidlertid næringa selv vært svært tydelige på at man ikke kan gå inn i en 
ny turistsesong uten et oppdatert kart. Rådmannen har stor forståelse for dette synspunktet, 
og det er også slik at en venter at mye av opplaget på 15.000 kart vil gå ut allerede i år.
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Konklusjon
Rådmannen innstiller på at en revisjon av turistkartet for Inderøy støttes med inntil kr 35.000 
fra Inderøy kommunes Næringsfond. Støtten utgjør 50 % av et godkjent kostnadsgrunnlag på 
kr 70.000.
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Innherred Turistkontor Turistkontoret på Internett Tel: +47 74 16 13 98
v/ Innherred Reiseliv as http://www.visitinnherred.com Fax: +47 74 16 10 88
Postboks 91 post@visitinnherred.com

N-7700 STEINKJER                          Organisasjonsnr:  990658471

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 14.04.10

INNHERRED – MER AV TRØNDELAG – OPPDATERING AV 
AVRIVNINGSKART

Vi søker herved Inderøy Kommune om midler til oppgradering av avrivningskartet for Inderøy 
Kommune. Dette ble utviklet i 2006 i samarbeid mellom Inderøy kommune, reisinderøy og E-map. 
Siden E-map sitter på alle data og denne gangen dreiser det seg kun om revidering av eksisterende kart 
legges ingen kostnader til utvikling av nytt. Viktig at dette arbeidet også vil bidra til mindre kostnader 
for oppgradering av skilttavlen til Jevika.

Opplag 15 000

Pris trykking og redigering E-map 55 000 (inkluderer noen blokker med stiv papp for oppheng)
Innhenting av rettinger og annonser 15 000 

TOTALT 70 000

Finansiering
Inderøy kommune 35 000
Egenkapital / annonser 35 000
TOTALT 70 000

Med vennlig hilsen
Innherred Reiseliv AS

Anne Haga
Daglig leder

 
Postboks 91  - 7701 Steinkjer

Telefon: 74 16 13 98
Fax: 74 16 10 88
E-post: post@visitinnherred.com

 www.visitinnherred.com
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