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ØKTE KOSTNADER FOR TJENESTER FRA VISIT ØSTFOLD KNYTTET TIL 
EKSPONERING AV REISELIVSAKTØRENE I MOSSEREGIONEN PÅ VISIT-
PLATTFORMENE (WEB-PLATTFORMER) 
 
Regionrådets vedtak: 
Moss kommune signerer på vegne av Råde, Våler og Moss kommuner ny avtale med Visit 
Østfold for drift av web-løsning for reiselivet i Østfold (se vedlagte avtale). Kostnadene 
fordeles i tråd med tidligere avtale – etter andel av befolkningen i regionen. 
 
Kommunedirektørenes forslag til vedtak: 
Moss kommune signerer på vegne av Råde, Våler og Moss kommuner ny avtale med Visit 
Østfold for drift av web-løsning for reiselivet i Østfold (se vedlagte avtale). Kostnadene 
fordeles i tråd med tidligere avtale – etter andel av befolkningen i regionen. 
 
 

Bakgrunn for saken og historikk: 
Regionrådet for Mosseregionen behandlet i møte 30.mars 2016, sak 1. om felles digital 
markedsføringsportal for mosseregionen. Regionrådet støttet i møtet anbefalingen i saken 
som er at Moss kommune, på vegne av kommunene i mosseregionen (Rygge, Råde, Våler 
og Moss), inngikk avtale med databaseleverandøren Tellus og Visit Østfold. Bakgrunnen for 
avtalene er å sikre Mosseregionen synlighet på www.visitnorway.no og 
www.visitoslofjord.no, samt opprettholdelse av egen side for Mosseregionen under Visit 
Østfolds nettsider.  
 
Saksopplysninger: 
Årlige kostnader knyttet til ordningen ble i 2016 estimert til 85 000 kroner for avtale med Visit 
Østfold og 21 400 kroner for avtale med Tellus. I følge vedtaket i Regionrådet for 
Mosseregionen skulle kostnadene fordeles på kommunene utfra andel av total befolkning i 
regionen. 
 
For 2020 var kostnadene totalt 118 722 (73 452 Visit Østfold og 45 270 Tellus) fordelt på 
kommunene slik:  
 
Moss kommune kr 93 552,84 
Råde kommune kr 14 243,63 
Våler kommune kr. 10 922,41 
 
Visit Østfold viser til at mosseregionen ved Moss kommune har betalt mindre for deltakelse i 
web-løsningen enn hva medlemmene i Visit Østfold har betalt for tilsvarende. Vi har derfor 
blitt bedt om å inngå ny avtale der prisen for tjenestene Visit Østfold utfører er estimert til 135 
000 kroner per år. 
 

http://www.visitnorway.no/
http://www.visitoslofjord.no/


Det betyr at kostnadene for 2021 totalt sett er estimert til kroner 179 000 (135 000 Visit 
Østfold + 45 000 Tellus). Fordelt på kommunene slik:  
 
Moss kommune kr. 141 052 
Råde kommune kr. 21 480 
Våler kommune kr. 16 468 
 
Vestby kommune er ikke en del av denne ordningen. 
 
Vurdering: 
Fortsettelse av ordningen med felles digital markedsføringsportal for Mosseregionen var et 
viktig strategisk grep etter nedleggelsen av Visit Moss i 2015. 
 
Fra 2020 har Moss kommune ikke lagt til arbeidstidsressurs i regnestykket og heller ikke hatt 
kapasitet til å følge opp arbeidet utover det som har vært strengt nødvendig. 
Arbeidstidsressurs for perioden før det var estimert til ca. 10% stilling.  Høsten 2020 fikk 
Moss i Sentrum midler fra MNU (koronamidler til kommunale næringsfond) til å styrke 
markedsføringen av aktørene i servicenæringen. Moss I Sentrum har på vegne av Moss 
kommune gjort en stor jobb i å synliggjøre aktørene i Mosseregionen på denne 
markedsplattformen. Det vil være naturlig at framtidig ansvar for og ressurser til denne 
jobben blir sett på sammen med strategi og organisering av opplevelsesnæringen i 
Mosseregionen.  
 
Det er likevel viktig at vi i påvente av denne prosessen sørger for god eksponering av 
reiseliv- og opplevelsesnæringsaktørene i regionen på Visit-plattformene og gjennom annen 
felles web-markedsføring slik vedlagte avtale med Visit Østfold viser til.  
 
Det anbefales derfor at avtalen med Visit Østfold om webplattformen videreføres. 
 
Konklusjon:  
Moss kommune signerer på vegne av Råde, Våler og Moss kommuner ny avtale med Visit 
Østfold for drift av web-løsning for reiselivet i Østfold (se vedlagte avtale). Kostnadene 
fordeles i tråd med tidligere avtale – etter andel av befolkningen i regionen. 
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