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Notat  
 
GDS-Index 
 
 
 
Hvad er GDS-Index? 
Global Destination Sustainability Index (GDS-Index) blev introduceret i 
2016 af konsulentfirmaet MCI-Group i samarbejde med den internationale 
organisation ICCA (International Congress and Convention Association). 
Interessen for at deltage er steget år for år og GDS-Index tæller i dag 
over 50 byer heriblandt både Aalborg, Aarhus og København som i 2019 
fik en 5., 13., og 2. plads.  
  
GDS-Index er et samarbejdsforretningsinitiativ og et program på 
destinationsniveau, der er lavet for at hjælpe turismeorganisationer, 
kongresbureauer, eventplanlæggere og MICE-leverandører til at drive, 
promovere og anerkende ansvarlig praksis inden for erhvervsturisme og 
events og dermed forbedre bæredygtighedsstrategien og ydeevnen for 
erhvervsturismedestinationer. Programmets mission er at engagere, 
inspirere og gøre det muligt for destinationer at blive mere bæredygtige 
steder at besøge, mødes i og trives i. Det er dog også vigtigt at være 
opmærksom på, at indekset især er brugbart til udvikling af strategi- og 
indsatser på by/destinationsniveau. Destination skal forstås som et 
område fx Svendborg kommune. I GDS-Index skal destination ikke 
forstås som Destination Fyn. 
  
GDS-indekset rangerer medlemsdestinationer (fx Svendborg Kommune) 
ved at måle, evaluere og sammenligne bæredygtighedspræstationen 
inden for fire nøgleområder: 
- City Environmental Performance 
- City Social Performance 
- Supplier Performance (Primært turistbranche relateret) 
- Destination Management Performance 
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Økonomi og ressourcer 
I et økonomisk oplæg fra GDS vil den samlede udgift i år 1 være på ca. 
€15.000 for de deltagende fynske byer – deri ligger i alt 37 
rådgivningsstimer for alle fynske deltagerbyer til udarbejdelse af 
strategier, scoring på indekset og anbefalinger til fokusområder i år 2.  
  
For år 1 foreslås det, at hver deltagende by betaler ca. € 2.000, som 
svarer til en benchmarking på GDS-indekset samt opfølgende rapport 
med forslag til indsatsområder. Øvrige udgifter vil Destination Fyn påtage 
sig i år 1. 
  
Fra år 2 er prisen per by enten ca. € 2.500 for at blive scoret på indekset 
eller ca. € 5.000 for samtidig at få yderligere rådgivning til 
strategiudvikling. Destination Fyn lægger op til at GDS-Index forankres i 
de deltagende kommuner, og at vi selv afholder udgifterne og indsatserne 
i år 2 og årene frem. Det vil stadig være oplagt at vidensdele og 
koordinere mellem byerne og Destination Fyn efter År 1 – og den rolle vil 
de fortsat gerne påtage sig. 
 
Det anbefales, at Svendborg Kommune i år 2 afsætter €5.000 for at blive 
scoret på indekset og få yderligere rådgivning til strategiudvikling. 
 
Udgifterne i 2020 er €2000 = ca. 15.000 kr.  
Udgifterne i 2021 er €5000 = ca. 37.400 kr.  
 
Svendborg Kommune skal udpege en ansvarlig til at styre koordinering 
og dataindsamlingen i kommunen samt samarbejde med Destination Fyn. 
Det vurderes, at der i år 1 skal afsættes 3 arbejdsuger til dataindsamling 
og afrapportering og 1 arbejdsuge til koordinering, vidensdeling og 
udvikling. 
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