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Fly«dn) 
Avtale om drift av turistinformasjon 2019-20 
Flyndra AS skal drifte kommunens turistinformasjon. 

Målsetting for turistinformasjonen: 
• Gi god service slik at besøkende blir fornøyde og ønsker å komme tilbake. 
• Turistvertene skal ha gode kunnskaper om Inderøy, men også omegn. 
• Formidle tilbudene som finnes for å forlenge oppholdet til besøkende. 
• Utøve en god vertsrolle, være aktiv, ta kontakt og være imøtekommende. 
• Kommunisere på flere språk. 

Innhold 
• Tidsrommet er fra 20.06-20.8 (-9 uker) 
• Turistkontoret betjenes av en person, 6 timer hver dag fra mandag til og med søndag 
• Tilholdssted er e@ internettkafeen i Meieribakken 4. 
• Vi samarbeider med Visit lnnherred i form av utveksling av brosjyrer, informasjon og 

kunnskap. 
• Flyndra AS sørger for intern og ekstern opplæring/veiledning av turistverter. 
• Ansettelse, lønn og avtalte driftskostnader er Flyndra as sitt ansvar. 
• Inderøy kommune drifter mobiltelefonen og Flyndra har tilgjengelig PC tilgjengelig for 

turistkontoret. 
• Kaf~personalet hjelper til med sprsm~l og tilgjengelig brosjyremateriell utenom sesongen 

med redusert omfang. 
• Flyndra lager rapport og sender oppdragsgiver etter gjennomført oppdrag. 
• Samarbeidsmøte mellom partene gjennomføres før ny sesong, oppdragsgiver innkaller. 

Avtalens innhold kan endres etter behov såfremt partene blir enige. 

Qkonomi 
Prisen endres hvert år i henhold til gjennomsnittlig pris og lønnsvekst. 

Varighet 
Avtalen gjelder for år 2019 og 2020 

Total kostnad eks mva kr. 130 239,- 

Inderoy 2019 

Flyndra AS Inderøy kommune 
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Vedlegg til avtalen. 

Utregning av tilbud: 
Direkte arbeidstid turistverter 62 dager a 6timer372 timer 
7 dg. i uka 
Opplæring turistverter 2 dag 1 personer 12 timer 

Totale antall timer 384timer 

Lønnsutgift turistvert kr. 200.00 * 384 timer 
Lønnsutgift turistvert lør/ søndag tillegg 
kr. 12t. x 9 uker x 50 

kr. 76800,00 

Lønnsutgift /for etter arbeid 
kr. 5400,00 

kr. 230.00 35,5 timer kr. 8165,00 

Sum 
Feriepenger 12,5 % 
Arbeidsgiveravgift 10,6 % 
Drifts og arealkostnader 

kr. 90 365,00 
kr. 11 295,62 
kr. 9578,69 
kr. 19.000,00 

Total kostnad eks mva 
Total inkl. mva 

kr. 130 239, 
kr. 162 798, 



Rapport turistinformasjon sommeren 2020 

Vi kan fra Klokkarstu rapportere om stor trafikk av gjester gjennom hele sommeren.Turistene 
begynte allerede å komme i mai og trykket på gjester har holdt seg også på 
skuldersesongen.Det er først i oktober at vi begynner å se en nedgang i trafikken. 

Det som har vært den karakteristiske gjesten har vært mye kortreiste turister fra 
lnnherredsdistriktet, men også flere langveisfarende turister. De har etterspurt 
overnattingsmuligheter, spisesteder og opplevelser og flere har kommet tilbake til lnderøya 
flere helger på rad for de var ikke "ferdig" med alt de ville oppleve. 

Hva har vi tilbudt gjestene: 
Kjerringa me'Straumen ligger rett ved den største parkeringsplassen i Straumen Sentrum og 
er derfor et naturlig stoppested for de som kommer innom Straumen. Vi er plassert rett ved 
den store oppslagstavlen på Klokkarstutorget, slik at det oppleves som at vi er en naturlig 
turistinformasjon når man kommer til Inderøy og Straumen. 
Vi har tilbudt gjestene lokalkunnskap utover det som er forventet. Vi har bistått med alt fra 
salg av lokal lnderøyjordbær til kunnskap om hvor lenge og hvor kveldssola er lengst oppe i 
kommunen. Vi opplever at folk er ute etter det ekte, genuine og troverdige noe som vi kan 
tilby de som kommer tilreisende til lnderøya. Vi kjerringene har et stort nettverk av kjente, så 
det er ingen henvendelse som er for liten eller for stor til at vi tilstreber å bistå folk i å finne ut 
hva de ønsker. 
Vi har guidet og fortalt om ulike severdigheter som finnes både her på Straumen og i hele 
kommunen. 
Vi har gjennom sommeren flere ganger fått påfyll av ulikt materiell til å gi ut til tilreisende, så 
det har vært veldig mange innom som har ønsket seg informasjon. 

Hvilke utgifter har vi hatt: 
lagmed at vi er beliggende der vi er, har veldig mange benyttet seg av toalettfasilitetene hos 
oss. Dette skapte i perioder utfordringer spesielt når Covid -19 satte restriksjoner på lokalet 
og da spesielt i inngangspartiet. Men folk har vært flinke til å bruke 
hånddesinfeksjonsmiddelet som vi har plassert ut i lokalet og spesielt i inngangspartiet. Vi 
har også måttet vaske toalett med en langt hyppigere frekvens enn hvis det bare var våre 
egne gjester som benyttet seg av fasilitetene. 
Dette er det selvsagt knyttet både utgifter og ekstra arbeid til, så midlene fra 
turistinformasjon vil bli brukt til å dekke inn disse utgiftene. 

Vi håper at dere ser nytten av det arbeidet vi gjør hver dag med å veilede tilreisende og 
være hyggelig vertskap for Inderøy kommune. Vi er også helårsåpent og bistår med dette 
tilbudet gjennom hele året. 

Vårt kontonr er: 4484.14.97268. 

Vennlig hilsen 
Kjerringa me' Straumen AS, org.nr: 922572577 



"ygve Wannebo 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

Trygve Wannebo 
tirsdag 5. mai 2020 10:18 
Hilde Waxen; Kjerringa me' Straumen 
SV: Turistinformasjon 

Hei Hilde! 

Beklager at alt tar tid som ikke handler om korona i disse tider. Jeg foreslår en fordeling mellom dere og Kjerringa 
me' Straumen på en 75 %= kr. 75 000,- til dere og 25 % = 25 000,- for gjennomføring av turistvertfunksjon for 
sommer 2020. Dere kan jo selv se at totalbelastning for mitt budsjett i år, er kr. 100 000,- avsatt til dette formålet. 
Fint hvis vi kan bruke sommeren 2020 som en erfaring for å vurdere veien videre når det gjelder å ta imot 
besøkende til Inderøy. Det er en viktig funksjon og kan også i enkelte tilfeller være helt avgjørende for å skape et 
godt inntrykk. 

Håper dette kan være et godt bidrag fro 2020.05.05 

Med vennlig hilsen 

Trygve Wannebo 

Fra: Hilde Woxen <hilde@vidu.no> 
Sendt: onsdag 29. april 2020 09:58 
Til: Trygve Wannebo <Trygve.Wannebo@inderoy.kommune.no> 
Emne: Turistinformasjon 

Hei Trygve 

Håper alt står bra til. 
Jeg trenger å få til en klargjøring i forhold til turistinformasjonen, 
slik at jeg kan planlegge hvordan vi skal jobbe med dette fremover og slik at jeg kan få satt opp en turnus. 

Vi er tilbake i ordinærdrift på dagtid og helg. Vi er klare til å ta i mot gjester - b~de lokale og tilreisende. 
Sykkelutleien er også straks åpent i full skala. 

Så vi skal jobbe godt for å få så mange tilreisende som mulig til Inderya fremover. 

Håper å høre fra deg snart. 

Med vennlig hilsen 
HLde oxe 

-5 
VI DU 

Plassleder avdeling Inderøy 
Meieribakken 4. 
7670 Inderøy 
Mob. 93617525 

l 



"ygve wannebo 

Emne: 
Plassering: 

Start: 
Slutt: 
Vis tid som: 

Regelmessighet: 

MØT: Dialogmøte om turistinformasjon i Inderøy fra 2020 
e@ 

ons. 20.11.2019 16:00 
ons. 20.11.2019 17:00 
Foreløpig 

(ingen) 

Møtestatus: Ikke svart ennå 

Arrangør: 
Obligatoriske deltakere: 

Trygve Wannebo 
anne.kathrine.oxaal@flyndra.no; Anne Kjersti Bakstad; Anita Ørdal 

Fra: Anne Kathrine Oxaal <anne.kathrine@vidu.no> 
Sendt: søndag 10. november 2019 22:24 
Til: Trygve Wannebo <Trygve.Wannebo@inderoy.kommune.no> 
Emne: Sv: MØT: Dialogmøte om turistinformasjon Inderøy 2020 

Hei! 
Vi kan møte dere p~ e@onsdag den 20.etter kl. 16, Hilde er på jobb og kan bli med om vi kan ta møtet der. 

Fra: Trygve Wannebo <Trygve.Wannebo@inderoy.kommune.no> 
Sendt: tirsdag 5. november 2019 10:40 
Til: Anne Kjersti Bakstad <annekjerstibakstad@gmail.com>; Anita Qrdal <anitn78@outlook.com>; Anne Kathrine 
Oxaal <anne.kathrine@yidu.no> 
Emne: MØT: Dialogmøte om turistinformasjon Inderøy 2020 
Når: torsdag 14. november 2019 09:00-10:00. 
Hvor: IND-Møterom Straumen RH-2ETG 

Agenda: 

Dialog om neste ~rs (2020) turistinformasjon i Inderøy kommune. 

Velkommen! 

Trygve Wannebo 
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