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Saksbehandler:
Morten B. Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
78/17
Kommunestyret

Møtedato
29.08.2017

Kortversjon av saken:
Det har i en periode vært diskutert behovet for en egen nettside for Tynset-samfunnet. Denne
saken legger til rette for opprettelsen av en egen nettside. Siden skal gi informasjon til og være
attraktiv for både besøkende (turister) og egne innbyggere. For at sidene skal være relevante er
det viktig at både private og offentlige aktører bidrar i arbeidet med drift av siden. Det
anbefales at Tynset Arrangement blir ansvarlig for drift av nettsiden.
Vedlegg
Status næringsfond

Saksopplysninger
Ordfører har tidligere orientert kommunestyret og formannskapet om et arbeid for å få opp en
egen hjemmeside for Tynset. Det ble gitt tilbakemeldinger på at dette arbeidet kunne fortsette
og at kommunestyret/formannskapet ble fremlagt en sak hvor finansiering ble behandlet.
Det har blitt utarbeidet en kravspesifikasjon som grunnlag for nettsiden, og denne har vært
grunnlaget for anbudsrunden. Fire leverandører leverte anbud og Frontal Media ble valgt.
Kravspesifikasjonen gir spesifikt informasjon om at leveransen ikke er endelig vedtatt før etter
politisk behandling av finansieringen.

Saksvurdering
Tynset-samfunnet har et stort og varierende tilbud av opplevelser, arrangement, reiseliv,
handel og service. Et av hovedargumentene for å opprette en egen hjemmeside for Tynsetsamfunnet er å legge til rette for lett tilgjengelig informasjon om tilbudene. Bortsett fra Tynset
kommune sine hjemmesider, har Tynset ingen digital portal. For å møte både framtida og den
sosiale mediahverdagen, er det både ønskelig og nødvendig å samle trådene.
Med en slik hjemmeside får en etablert en egen nettside for Tynset som reisemål, og som
aktivitetsinformasjon for egne innbyggere. Fra hjemmesiden kan en markedsføre og
tydeliggjøre Tynset som reisemål. Sidene må vise Tynsets eksisterende tilbud med tanke på
attraksjoner, aktiviteter, transport, overnatting og bespisning.
For brukerne er det viktig at sidene er enkle å navigere i og har god søkbarhet. Informasjon og
layout må gi besøkende lyst til å besøke Tynset og delta i det som markedsføres.
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Etableringen av nettsiden er en del, neste fase, som etter saksbehandlers vurdering er den mest
utfordrende, blir å sørge for sikker drift og oppdatering av hjemmesida slik at den fremstår
som levende. Det er viktig at dette ikke blir en side for Tynset kommune, men for hele
Tynsetsamfunnet. Næringslivet er en viktig samarbeidspartner. Det er derfor fornuftig om
Tynset Arrangement kan stå som ansvarlig for drift av hjemmesida. Da vil næringslivet og
kommunen få en aktør som representerer både det private og det offentlige. Denne
organiseringen må det arbeides med så raskt som mulig slik at de aktuelle aktørene blir med
tidlig i prosessen med utformingen av sidene.
Tynset kommune er medlem i Destinasjon Røros (DR) og gjennom dette medlemskapet blir
kommunen markedsført. Imidlertid er det mange av bedriftene i kommunen som ikke er
medlemmer i DR, og dermed ikke blir med i denne markedsføringen. Dette er uheldig, og en
egen nettside vil gi Tynset-samfunnet mulighet til å vise fram hele spekteret i vårt tilbud.
Styret i Tynset Arrangement er informert om arbeidet, og det samme er Tynset
Næringsforening. Saksbehandler anbefaler at oppstart av arbeidet med sidene avventes til man
er sikker på at nødvendig forankring er på plass hos de andre aktørene.
Kostnadene for opprettelsen av hjemmesiden er beregnet til kr 120 000. Det er vurdert at det
er riktig at denne kostnaden belastes næringsfondet og at videre drift blir et samarbeid mellom
aktørene tilknyttet Tynset Arrangement.
Oppsummering
Hovedfokus for opprettelsen av en egen hjemmeside for Tynset er at vi skal ha en samlende
portal som viser nyttig informasjon om Tynset (og regionen). Hjemmesiden skal:
• Markedsføre Tynset som reisemål,
• være lett tilgjengelig,
• tydelig kommunisere våre reiselivsprodukter,
• være lett å finne relevant informasjon,
• styrke Tynsets merkevare, omdømme og konkurransekraft,
• ha et fremtidsrettet design med lett navigasjon og
• være et naturlig valg som nettside mht å planlegge ferie og opplevelser/ aktiviteter i
vår kommune.

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vurdert som ikke relevant for saken.
Fondsbehandling
Fondsbeholdning næringsfond: Kr 323 597 står udisponert for 2017.

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret innvilger kr 120 000 til arbeidet med opprettelsen av en egen nettside for
Tynset. Beløpet belastes næringsfondet. Arbeidet med siden avventes til nødvendig forankring
ift videre drift er utført.
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