
Bente Bratland Holm

Nasjonal Reiselivsstrategi
Grønn Tur. 24.11.2020 



Stort engasjement ☺

35 rundebord 
200 kloke 

hoder 
11 fylkes-

kommuner

170 innspill

Digital 
innspillskasse60 IN 

fagsamtaler 75 
hoder

Strategisk 
råd



• Imponerende deltakelse – og evne til å løfte 
blikket

• Vilje til omstilling og utvikling, forsterket av 
korona

• Ønske om bedre måling, kunnskap og 
dokumentasjon av reiselivsnæringens 
verdiskaping.

• Ønske om å bli en synlig og anerkjent næring

• Bærekraft  = selvfølge

NB! Reiselivsnæringen har ulik betydning og 
prioritering rundt i landet. 

Noen steder satsningsnæring, andre steder mindre 
ressursbruk 

Det generelle inntrykket



Tydelige forventninger til at strategien tar grep som: 

• ...setter en retning og tar noen valg (eks. mht målgrupper, identitet, innsatsområder, metode) 

• ...definerer oppgaver og ansvar (avklarer hvem som har ansvar for hva og med hvilket 
handlingsrom)

• ...definerer begrep og ser på helheten: dvs. reiseliv som både næringsutvikling og 
lokalsamfunnsutvikling

• ...er ambisiøs og realistisk (blant annet med tanke på grønn omstilling/ krav til omstilling) 

• ...blir samlende (ser stort på reiseliv – det vil si at den tegner et kart over reiselivssystemet, og 
forholder seg til interessenter også innen frivillighet, kulturminner, kultur, event, MICE osv) 

• ... unngår en by-land diskusjon

• ...identifiserer flaskehalser og operasjonaliserer løsninger 

• ...differensierer (dvs Ser ulike forutsetninger i ulike landsdeler og at eks virkemidler og tiltak 
kan operasjonaliseres på regionale / lokale premisser) 



Følgende 8 områder går igjen i de fleste innspillene:

1. Måling og monitorering på nasjonalt nivå: for eksempel 
verdiskaping, sysselsetting, kundetilfredshet, 
innbyggerundersøkelser, bedriftsundersøkelser, klimaavtrykk, 
bærekraftsmål

2. Verdiskaping (næringsutvikling, markeder/målgrupper, 
kundereiser)

3. Rammebetingelser (skatter, avgifter, lovverk, rammevilkår)

4. Organisering (rolleavklaring / ansvarsfordeling lokalt, regionalt 
og nasjonalt)

5. Grønn omstilling

6. Tilrettelegging ( fellesgoder, besøksforvaltning, infrastruktur 
inkl. samferdsel, beredskap,)

7. Digitalisering (big data, kommunikasjon, salg/booking (OTA), 
formidling og sømløshet – eks. en tur / ut.no etc)

8. FoU/kompetanse: (kunnskapsbehov / koordinering av 
forskning og utvikling mm)



Innovasjon

Norge

COVID-19:

• Konsekvenser

• Veien tilbake

Nasjonal reiselivsstrategi for Norge
– pioneering the future

KJENNETEGN:

• Norges 5. største  

eksportnæring

• Attraktivt ressurs-

grunnlag

• Distribuerbar verdi-

skaping: tid (sesong)  

og rom (sted)

• Store ringvirkninger  

og overrislingseffekter

• Viktig sysselsetter

• Kan bidra til å  

realisere FN´s  

bærekraftsmål og  

viktige samfunns-

utfordringer

• Potensial for vekst

INPUT:

• Faglig kunnskaps-

grunnlag og analyser

• Innspill fra nærings-

aktører, fagpersoner

og offentlige instan-

ser

• Innspillsportal

• Andre land sine  

nasjonale strategier

AVGANG 2020 ANKOMST 2025REISEN

DYPE DRIVERE:

Bærekraftsmålene og digitaliseringen

FORUTSETNINGER FOR VEKST (gjennomgående):  

Helhetlig og strukturert (godt organisert), samspill

TRENDER OG UTVIKLINGSTREKK:

Ut av ”egen boble”, samspill med  

andre sektorer og lokalsamfunnene

FORUTSETNINGER FOR VEKST (offentlig):

Tilpassede virkemidler og gode  

rammebetingelser

FORUTSETNINGER FOR VEKST (aktører):

Kunnskapsbasert, lønnsomt,  

helårlig, verdsatt av eiere / investorer

COVID-19:

Helse/sikkerhet +  

nye kundebehov

COVID-19:

Forsterkede  

tiltak

COVID-19:

Utviklingsevne

MÅLBILDE / RESULTATER:

MISJON:

VISJON:

STRATEGIER:

TILTAK:

ANSVAR:



Veien videre..
Mars – Juli:
Sikre bredt tilfang av innsikt

August - September:
Innspill og rundebordssamtaler

Oktober:
Analyse

November:
Sette mål og retning

Desember - januar:
Avsteminger, internt, eksternt. 

01.03

Februar:
Skrive ut ferdig strategi



• Første løypemelding til reiselivsnæringen var 
torsdag 19.november på Reise:liv.

• Møter med strategisk råd (næringen) og 
direktorater ( forvaltning ) i siste del av 
november og i desember

• Ny avstemming m fagmiljøer i desember. 

• Innovasjon Norges styre skal gjennomgang i 
desember.

• Januar – tiltak og målformuleringer

Veien videre



• I vår kommende strategi –

- innhold 

- ambisjon & dokumentasjon for 2021

Bærekraft..





Kriterier for valg av KPIer

Svarer på oppdragsbrevet og oppdragsgiverrapporten

Tar med råd fra eksterne analyser
bla effektmåling av profileringsaktiviteter (Samfunnsøkonomisk analyse) 

• Veikartet

• FNs bærekraftsmål

• Merkeordningen

• UNWTOs 10 prinsipper for bærekraftig reiseliv

• ETCs bærekraftsrapportering

Kopling til: 

Reflekterer hele oppdraget som IN kan levere på

Kan 
måles

Kan 
påvirkes



Konkrete indikatorer er allerede utviklet



16 reisemål merket
Femund/Engerdal
Geilo
Geiranger
Idre (SE)
Inderøy/DGO
Lillehammer
Lindesnesregionen
Lofoten
Lyngenfjordregionen
Lysefjorden
Røros
Setesdal
Sälen (SE)
Suldal
Tromsø
Trysil

43 reisemål og over 100 kommuner bruker indikatorene

27 reisemål i gang
Alta
Arendal og 
Kristiansand
Bergen
Bodø
Gol
Hemsedal
Kirkenes
Kragerø
Midt-Telemark
Narvik
Nasjonalparkriket
Nesbyen
Nordkapp
Norefjell

Rauma
Rjukan
Sauda
Senja
Sognefjord
Sunnhordland
Tønsberg og 
Færder
Valdres
Varanger
Vesterålen
Visit Innlandet
Voss
Ål i Hallingdal

pr november 2020



Bruke den nye portalen som monitor for reiselivsutvikling




