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FYI
Dersom Fjord Norge ikke har levert forespurte planer er det bare å beklage. Her er kopi av en epost
sendt i dag fra Kristian Jørgensen, da vi ble klar over at dette var etterlyst.
Beste hilsen / Best wishes
Kjetil Smørås | Direktør / Managing Director
___________________________________________________________

Hotellene Augustin og Grand Terminus
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Hei Bård, Mette Nora og Marta
Som dere sikkert forstår jobbes det som varslet opp mot politisk hold hva gjelder instilling til fylkesutvalgsmøtet
på fredag. Vedlagt følger brev som er sendt av Fjord Norge og av næringen til politisk ledelse. Dette til info.
Vi leser i saksdokumenter til oversendt innstilling at det mangler en strategisk prosess og et strategidokument
som tydeliggjøre Fjord Norges leveranse på vegne av reiselivet i regionen, og som skal kunne hjelpe med å spisse
bestillingen fra eiere inn mot selskapet.
I selve eierskapsmøtet som ble gjennomført på Grand Hotel Terminus den 30 april 2015 ble rammene for en
fremtidig strategi presentert. Alle fylkene var da representert. I tiden etter dette jobbet Fjord Norge
administrasjonen videre med styre, administrasjon, destinasjoner og samarbeidspartnere i næringen for å legge
en strategisk plattform for perioden 2015-2020. Denne ble gjennomgått av alle reiselivssjefene på Markedsforum
den 11. juni 2015. Strategien ble vedtatt i styremøte den 26. juni 2015, hvor også fylkene har hver sin
representant.
Den 9.7.2015 ble strategidokumentet og våre innspill til hvordan fylkene kunne spisse bestillingen inn mot Fjord
Norge, i en ny avtale, oversendt Møre og Romsdal fylkeskommune (se vedlagt). Møre og Romsdal fylkeskommune
hadde ansvar for å koordinere innspill knyttet til dette arbeidet med ny rammeavtale opp mot Fjord Norge på
vegne av de fire fylkene. Dette regner vi med ble videresendt. Med bakgrunn i strategidokument og innspillsnotat
oppfattet Fjord Norge at det var levert i henhold til diskusjoner på eierskapsmøtet i april.
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I hele høst har det pågått et arbeid med å utforme en ny rammeavtale med Fjord Norge mellom fylkene (uten
Fjord Norge), og vi har ikke fått tilbakemelding på at fylkene har manglet noe fra oss. På fellesmøtet mellom
fylkene og Fjord Norge den 8.12.2015, inneholdt agendaen et punkt om gjennomgang av strategien til Fjord
Norge. Denne ble ikke gjennomgått da det var enighet om at denne kjente mann til. Det har hverken skriftlig eller
muntlig blitt etterspurt av fylkene et manglende arbeid fra Fjord Norge rundt strategi eller innspill etter at dette
ble oversendt i juli 2015. Dette ser vi først det etterlyses i innstillingsdokumentet fra Hordaland fylkeskommune
forrige fredag.
Her har det tydeligvis skjedd en missforståelse. Har vi skyld i dette, beklager vi selvsagt dette. Oversender med
dette Strategidokument 2015-2020 og Innspillsdokument til ny rammeavtale til dere for å være helt sikker på at
dette nå er mottatt. Foreslår også at vi finner en tid sammen for å gjennomgå og diskutere strategien, samt sikre
at vi er samkjørt og samforent i tiden fremover.
Har dere spørsmål eller kommentarer er det selvsagt bare å ta kontakt.
Mvh
Kristian
-Kristian B. Jørgensen
ADM. DIREKTØR / CEO

kristian@fjordnorway.com
m: + 47 48 22 33 24
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