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Forord  

På oppdrag for Buskerud fylkeskommune har Menon Economics gjennomført en evaluering av hvilken effekt 

Regional Delplan Reiseliv har hatt for utviklingen av Buskerud som reiselivsdestinasjon og reiselivsnæringen som 

næring.  

Prosjektet har vært ledet av Anne Espelien, med Tori Haukland Løge og Eirik Handegård Dyrstad som prosjekt-

medarbeidere. Erik W. Jakobsen har vært kvalitetssikrer i prosjektet. 

Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivingsselskap i skjæringspunktet mellom foretaks-

økonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Vi tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter, 

organisasjoner, kommuner, fylker og departementer. Vårt hovedfokus ligger på empiriske analyser av økonomisk 

politikk, og våre medarbeidere har økonomisk kompetanse på et høyt vitenskapelig nivå. Vi ble kåret til årets 

konsulentselskap i 2015. 

Vi takker for et spennende oppdrag. Vi vil særlig takke Ole Ketil Haugvik og Toini H. A. Ness, i tillegg til alle 

intervjuobjekter, for gode innspill underveis i prosessen. Forfatterne står ansvarlig for alt innhold i rapporten. 
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Anne Espelien 

Prosjektleder 

Menon Economics 
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Sammendrag og konklusjoner  

Buskerud er et av de største reiselivsfylkene i Norge, og Fylkeskommunen utarbeidet i 2009 en regional delplan 

for utvikling av reiselivet. Planen fikk navnet «Først mot fremtiden», og har vært fulgt opp av årlige handlings-

planer med konkrete tiltak og øremerkede ressurser.  

Planen har vært førende for satsningen til Fylkeskommunen for utvikling av og tilrettelegging for reiselivet i 

perioden 2010 til 2016, og har hatt en særlig rolle innenfor oppgaver der reiselivsnæringen og det offentlige har 

behov for å samarbeide.  

I 2015 ble det vedtatt at planen ikke skulle videreføres utover planperioden, og at den fremtidige reiselivs-

satsningen nå skal inkorporeres i den overordnede planen for næringsutvikling i Buskerud, Regional plan for 

verdiskaping og næringsutvikling. Denne evalueringen skal evaluere og dokumentere den regionale delplanens 

effekter og resultater. 

Evalueringen har søkt svar på tre hovedspørsmål:  

1. Hvordan planen har fungert som samordningsverktøy og styringsvirkemiddel i forhold til offentlig 

sektor, og hvordan dette er opplevd av næringen 

2. Kunnskap og erfaringer som planen har gitt innenfor definerte områder  

3. Innspill til hvordan reiselivsnæringen nå bør organisere seg for å gi innspill til den felles næringsplanen, 

Regional plan for verdiskaping og næringsvikling i Buskerud. 

I evalueringen vurderer vi relevansen av de ulike tiltakene som er gjennomført, og belyser måloppnåelse ved 

hjelp av statistikk og kvalitative vurderinger fra reiselivsinteressenter i fylket. Det er generelt utfordrende å si 

hvilken rolle planen har hatt i måloppnåelsen, da svært mange andre faktorer spiller inn. Det er derfor like viktig 

å vurdere tiltakenes relevans i å bidra til å oppnå målene, for å se hvilke typer satsninger fylket bør fortsette å 

prioritere for reiselivet i den nye næringsplanen.  

Den opprinnelige planen skisserer åtte ulike satsningsområder for reiselivet som etter hvert er slått sammen til 

fire hovedområder: destinasjonsutvikling, kompetanse, bærekraft og markedsutvikling. Vi vurderer relevans og 

måloppnåelse innenfor hver av disse, i tillegg til å se på det overordnede målet om økt verdiskaping og planens 

funksjon som styringsverktøy.  

1.1. Hvordan har planen blitt brukt  

Planen hadde stor slagkraft da den ble introdusert og ble tatt godt imot av både reiselivsnæringen, virkemiddel-

apparatet, destinasjonsselskaper, andre offentlige aktører og kommunene. Næringen og offentlige interessenter 

opplever å bli prioritert ved å ha en egen plan for reiselivet og planen oppfattes derfor som et relevant 

styringsverktøy.  

Planen har vært styrende for hvordan ulike aktører har jobbet med utviklingen av reiselivsnæringen i Buskerud i 

planperioden. For Innovasjon Norge har planen vært et viktig strategisk dokument som har lagt føringer for 

prioriteringer innen virkemiddelapparatet. Planen har i tillegg vært førende for prioriteringer innen disponering 

av Fylkeskommunens budsjetter og fylkesmannens handlinger.  

Det er grunn til å tro at flere offentlige aktører har benyttet planen aktivt for å gi retning og felles innsats. Planens 

innhold ble til gjennom en større prosess med involvering fra et bredt spekter av aktører. Dette ga innholdet i 
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planen høy relevans for mange og var nok en av grunnene til at planen ble tatt godt imot av næringen og det 

offentlige.  

Planen har ikke endret innhold i løpet av planperioden. Dette betyr at aktørene har jobbet etter de samme 

prioriteringene og utfordringene i planens virkeperiode.  

Kommunene har brukt elementer fra Regional delplan reiseliv inn i kommunens samfunns- og arealplanlegging. 

Videre har den blitt dratt fram som argument i behandling av flere typer reiselivsutbygginger rundt omkring i 

Buskerud. Kommuner der reiselivsnæringen står sterkt og utgjør en større del av verdiskapingen i regionen oppgir 

at de har benyttet planen aktivt.  

Det har vært avsatt dedikerte ressurser til reiselivet og reiselivssaker har fått en effektiv behandling i de fleste 

kommunene. Fordeling av ansvar på tiltak og områder synes imidlertid å være noe uklart, og det er derfor ikke 

alle satsningsområdene som synes å ha fått ordentlig oppfølging. På grunn av Buskeruds varierte topografi og 

reiselivsprodukter er det også litt ulike behov, slik at innholdet i planen med fordel kunne vært mer tilpasset 

for de ulike delene av reiselivet.  

Overordnet oppgir kommunene at planen har vært svært nyttig som oppslagsverk og overordnet strategi for 

utvikling av reiselivsnæringen i kommunen. Planen har vært særlig viktig som grunnlagsdokument i argumen-

tasjon overfor aktører med sterke kommersielle interesser som ønsker å ta seg til rette i utvikling av områder til 

hytter og næring. Fokuset på bærekraft har vært et sentralt element fra planen som er blitt benyttet for å styre 

veksten i utvikling av områder i ønsket retning fra kommunenes side.  

Reiselivsbedriftene oppgir at de har vært opptatt av planens virkeområde, men evaluator er ikke av den 

oppfatning at reiselivsbedriftene har benyttet planen aktivt i utvikling av bedriftene. Bedriftene, slik vi oppfatter 

det, har heller ikke tatt noe større ansvar i gjennomføringen av planens handlinger. Unntaket er fokuset på 

bærekraft der bedriftene er bevisste på og tar sitt samfunnsansvar. Svært mange bedrifter i Buskerud har 

bærekraftsertifisert bedriftene sine sett i forhold til andre fylker. Dette kan direkte relateres til planens 

handlinger og tiltak.  

1.2. Planens effekt på utvalgte områder 

Innholdsbransjene i reiselivet i Buskerud har oppnådd en verdiskapingsvekst på over 40 prosent under plan-

perioden, noe som er sterkere enn under femårsperioden før planen trådde i kraft. Buskerud har også hatt en 

noe sterkere vekst enn det nasjonale gjennomsnittet. Buskeruds fokus på reiseliv via egen delplan og flere av de 

understøttende tiltakene kan ha vært viktige bidragsytere. 

Innenfor destinasjonsutvikling ble det satt mål om å ha velfungerende, bærekraftige reisemål som lykkes i 

internasjonal konkurranse og å finne en lovforankret løsning på fellesgodeproblematikken. Tiltakene har vært 

rettet mot koordinering mellom ulike aktører ved destinasjoner, og strategisk arbeid rundt reisemålsorganisering 

og fellesgodefinansiering. De fleste tiltakene er relevante for å bygge destinasjoner, men enkelte er for lite 

tilpasset de ulike reisemålene.  

Ulike deler av fylket har varierende måloppnåelse på destinasjonsutvikling, men mye positivt arbeid er i gang. 

Hallingdal, Drammen, Hurumhalvøya og Ringerike er de regionene som har fungerende destinasjonsselskaper og 

synes å ha jobbet mest aktivt med destinasjonsutvikling i perioden, og det er disse som har høyest verdiskapings-

vekst. Det er ikke funnet noen lovforankret løsning på fellesgodeproblematikken, og så lenge man ivaretar 

prinsippet om fri ferdsel i norsk natur mener de fleste at dette må løses på destinasjonsnivå. 
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Markedstiltakene har inkludert ekstra bevilgninger til markedsarbeid mot eksisterende utenlandsmarkeder samt 

en rekke kompetansehevende tiltak som skal styrke markedsarbeidet på lengre sikt. Det var satt mål om fire 

prosent økning i utenlandske gjestedøgn, og tre prosent i norsk marked innen 2016.  

Fram til 2014 har norsk reiseliv generelt slitt med å øke andelen utenlandske turister, men denne trenden er i 

ferd med å snu med lavere valutakurs. Planens mål om fire prosents økning i utenlandske gjestedøgn er ikke 

innfridd i perioden. Tilbakemeldinger tyder likevel på at midlene har hatt effekt for Buskerud, som har opplevd 

en mindre vekstreduksjon enn konkurrerende regioner.  

Innen bærekraft har en stor del av arbeidet vært knyttet til bærekrafts-sertifisering av bedrifter, som både 

innebærer kunnskapsheving og endring av praksis, med Innovasjon Norge/fylkeskommunen som veiledere. Det 

ble satt et konkret mål om at 90 prosent av Buskeruds reiselivsbedrifter skulle være sertifiserte miljøfyrtårn ved 

planperiodens slutt. Tiltaket vurderes som relevant da det innebærer store og varige endringer hos bedriftene, 

men målet om 90 prosent sertifiserte bedrifter er ikke innfridd i perioden. Innsatsen vurderes likevel som svært 

positiv og i tråd med hva bedriftene selv er opptatt av. Vi tror det er mer hensiktsmessig å måle andel sertifiserte 

årsverk eller omsetning, da reiselivet består av svært mange små levebrødsbedrifter der det er lite sannsynlig at 

de minste har kapasitet til å prioritere arbeid med sertifisering. 

Planen satte som mål at reiselivsnæringen skal betraktes og utvikles som en kompetansenæring. Tiltakene som 

har blitt skissert har bestått av synliggjøring av kompetanseprogrammer, stimulering til økt rekruttering til 

reiselivsprogrammer ved både videregående og høyere utdanningsinstitusjoner, traineeordninger i reiselivs-

bedrifter og tettere samarbeid mellom næring og FoU. Tiltakene fremstår som relevante, men det er lite tydelig 

hvem som har hatt ansvar for de ulike initiativene, slik at det er uvisst hva som er fulgt opp. Utdannings-

institusjoner i fylket rapporterer en stabil tilstrømming av søkere til reiselivsrelaterte programmer, uten at denne 

har økt i perioden. Statistikk fra SSB viser likevel at kompetansenivået i næringen øker i de innholdsproduserende 

bransjene i reiselivet, noe som tyder på at utviklingen beveger seg i riktig retning.  

1.3. Innspill til hvordan næringen kan organisere seg  

I 2015 ble det vedtatt at Regional delplan reiseliv ikke skal videreføres ut over planperioden, og at den fremtidige 

reiselivssatsningen skal inkorporeres i Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling. 

Reiselivet i Buskerud er i ulike utviklingsfaser og kan derfor ha ulike behov for offentlig støtte og utviklingstiltak. 

Som vi så i evalueringen brukes for eksempel gjesteundersøkelser i stor grad ved modne og velutviklede 

destinasjoner som Hemsedal for å jobbe profesjonelt med kvalitets- og serviceforbedringer. Mindre utviklede 

destinasjoner med mer begrensede ressurser ser det som mer hensiktsmessig å drive med grunnleggende 

aktiviteter som reisemålsorganisering og destinasjonsutvikling.  

 

Store forskjeller mellom hva som utgjør reiselivsnæringen i de ulike regioner i Buskerud, og hvem som er den 

viktigste driveren for næringen i regionen og reiselivets «utviklingsstadiet» taler for at regionvise innspill vil 

ivareta reiselivets interesser og mulighet til å påvirke tiltakene i planen best mulig.  

Et eget forum for reiselivet i Hallingdal er under etablering. Dette kan potensielt gis 

ansvaret for å organisere tilbakemeldinger fra vår region – representant fra Hallingdal.  



   
M E N O N  E C O N O M I C S  7  R A P P O R T  

 

Organiseringen må ivareta og kunne gi både innspill og høringssvar. Begge funksjoner foreslås lagt til samme 

fora.  

Reiselivet er godt organisert i store deler av Buskerud og vi foreslår derfor å benytte allerede etablerte fora. 

Næringen taler selv for å legge en slik funksjon til allerede etablerte fora som dekker større regioner, som tema- 

eller destinasjonsselskap. De ulike foraene gis det formelle ansvaret for å koordinere de innspillene som kommer 

inn og gi en samlet tilbakemelding på tiltak som er viktige å gjennomføre i den enkelte region. Det er derfor viktig 

å få på plass destinasjonsstrukturer også i de delene av fylket som enda ikke har en avklart reisemålsorganisering. 

For å sikre bredden i næringslivet og lokale behov bør lokale fora ta ansvar for å samle næringslivet i mindre 

deler av regionen og samle inn innspill fra disse. Det er et sentralt punkt å invitere næringslivet bredt inn. Selv 

om dette er et forslag til hvordan reiselivsnæringen kan organisere seg for å gi innspill er det begrensede 

ressurser i enkeltregioner til å arrangere tilsvarende for hver enkelt næring.  

Gjennom å gi regionvise innspill basert på en bred næringssammensetting vil man samtidig ivareta og høre det 

viktigste næringslivet i hele Buskerud.  
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Innledning  

1.4. Om oppdraget og planen 

Som det første fylket i Norge utarbeidet Buskerud i 2009 en regional delplan for utvikling av reiselivet. Planen 

fikk navnet «Først mot fremtiden» og har vært førende for satsningen som Fylkeskommunen har hatt for utvikling 

av og tilrettelegging for reiselivet i perioden 2010 til 2016. Planen er nå avsluttet og Buskerud fylkeskommune 

skal evaluere og dokumentere planens effekter og resultater. 

Planen har i perioden gitt en felles retning reiselivsnæringen i Buskerud skal jobbe etter for å møte behovene 

hos kundene. Hovedmålet med planen har vært følgende: «Reiselivet i Buskerud skal være det beste i landet på 

kvalitet, verdiskaping og internasjonal konkurransekraft. Utviklingen skal være bærekraftig.» 

Bakgrunnen for utvikling av planen er at Buskerud er et av de største reiselivsfylkene i Norge. Planen har gitt en 

felles ramme for utvikling av reiselivsnæringen i Buskerud og har hatt en særlig rolle innenfor oppgaver der 

reiselivsnæringen og det offentlige har behov for å samarbeide. I løpet av de seks årene planen har vært i kraft 

har den bistått reiselivsnæringen i Buskerud gjennom å sette inn ekstra ressurser til strategi- og langsiktig 

utvikling med et særlig fokus på bærekraft, kundebehov og attraktive arbeidsplasser.  

Team Reiseliv har vært den formelle partnerskapsarenaen og ansvarlig for oppfølgning av planen med tilhørende 

handlingsprogrammer.  

Evalueringen skal svare på tre hovedspørsmål: 

1. Hvordan planen har fungert som samordningsverktøy og styringsvirkemiddel i forhold til offentlig 

sektor, og hvordan dette er opplevd av næringen. 

2. Evalueringen skal gi kunnskap om erfaringer og effekter for reiselivsnæringen som den regionale 

delplanen har gitt innenfor hovedmålet knyttet til verdiskaping, og delmålene destinasjonsutvikling, 

bærekraft, markedssituasjon og kompetanse.   

3. Evalueringen skal gi innspill til hvordan reiselivssatsingen i Buskerud bør organiseres når satsningen skal 

inkorporeres i Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling fra 1. januar 2017. 

Rapporten er bygd opp rundt disse tre hovedspørsmålene.  

En klar utfordring med evalueringen er at det har vært få målsettinger det går an å måle kvantitativt. En annen 

utfordring er at statistiske resultater for reiselivet i Buskerud blir påvirket av andre drivere enn planen i perioden. 

Vi kan med andre ord ikke trekke en direkte forbindelse mellom planen og de statistiske resultatene vi finner hos 

bedriftene. En tredje utfordring er at planens innsats var størst i begynnelsen av perioden og at aktivitetsnivået 

har avtatt mot planens sluttfase. Tiden som har gått kan derigjennom påvirke nøkkelinformantenes oppfatning 

av effektene av planen og disse kan derfor være noe undervurdert.  
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2. Hvordan har planen fungert som samordningsverktøy 
og styringsvirkemiddel? 

Regional delplan reiseliv har fungert både som et samordningsverktøy og et styringsmiddel. Med samordning 

forstår vi hvordan planen har blitt benyttet på tvers av aktørgrupper og forvaltningsnivåer. Som styringsmiddel 

forstår vi hvordan planen og dens målsettinger er inkorporert som verktøy for hvordan kommuner og 

reisemålsbedrifter jobber med utvikling av reiselivsnæringen innenfor sitt ansvarsområde.  

Vår oppfatning er at planen har fungert svært godt som grunnlag for å gi styring og retning på satsninger i 

kommunene, men at planen i mindre grad har vært et tydelig samordningsverktøy mellom aktørgrupper.  

I evalueringen har vi særlig sett på kommunens rolle og bruk av planen. Dette fordi kommunene har et særlig 

ansvar for tilrettelegging for næringsvirksomhet og det overordnede ansvaret for en helhetlig utvikling av et 

område. I praksis betyr dette at kommunale planer og strategier for utvikling av kommunen, både som kommune 

og som vertskap for reiselivsnæringen, tilpasses og støtter opp om målsettingene skissert gjennom Regional 

delplan reiseliv.  

Hvordan kommunene jobber vil indirekte påvirke bedriftene gjennom at disse tilpasser sin aktivitet til de lokale 

retningslinjene for næringsvirksomhet. Gjennom å støtte opp om og følge retningslinjene fra kommunen vil 

bedriftene organisere sin virksomhet slik at denne bygger opp om målsettingene til kommunen.  

Alle de vi har snakket med i kommunene kjenner til planen og de fleste har lest den. Planen hadde stor slagkraft 

da den ble introdusert og ble tatt godt imot av både reiselivsnæringen og kommunene. Fylkeskommunen la mye 

ressurser i å presentere planen bredt. Flere av de vi har snakket med påpeker at planen bidro til en ny felles giv 

og samlet innsats da det ble lansert. Det at Buskerud hadde en særskilt satsning på reiselivet ble tatt godt imot 

av næringen og næringen oppgir under intervjurunden at den har hatt betydning for utvikling av reiselivet i 

perioden.  

Kommunenes involvering og bruk av planen har avtatt i planens periode. Dette skyldes delvis at kommunene ikke 

har vært involvert i utarbeidelse av tiltakene og delvis at det har vært kommunevalg i perioden. Nye politikere 

har ikke samme kjennskap til planen som de som fikk denne presentert når planen ble lansert. Dette har bidratt 

til at enkelte kommuner ikke har engasjert seg så sterkt i planen på slutten av perioden.  

Planen har hatt som mål å sette inn innsats der reiselivsnæringen og det offentlige har behov for å samarbeide. 

Det er satset betydelig på etablering og videreutvikling av strategiske allianser og rolledeling for å fremme 

nettverksbygging og etablere samarbeid innad i reiselivsnæringen, mellom det offentlige og reiselivsnæringen 

og mellom reiselivsnæringen og andre næringer. I handlingsplanene kommer innsatsen knyttet til samordning 

og styring til syne gjennom satsninger på strategiske allianser og rolledeling. Tabellen under viser hvilke tiltak 

som har vært gjennomført.  

Planen var svært bra som satsning og som verktøy! – Representant for destinasjon 

Teoretisk er planen god, men det har vært vanskelig å få den ut i livet. Planen har vært mer 

fokusert på visjoner enn handling – Reiselivsansatt i kommune 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  1 0  R A P P O R T  

 

Tabell 2-1: Tiltak strategiske allianser og rolledeling. Kilde: Buskerud fylkeskommune 

 

 

2.1. Vurdering av tiltakene for å fremme strategiske allianser og rolledeling 

Tiltakene innen strategiske allianser og rolledeling skal bidra til å øke kunnskapen om planen og hvordan denne 

kan brukes på tvers av forvaltning og organiseringer.  

Tiltakene egner seg etter vår vurdering til å støtte opp om målsettingene. En svakhet ved tiltakene er at noen 

ikke har vært gjennomført årlig. Det er 21 kommuner i Buskerud og over 600 bedrifter som leverer varer og 

tjenester til reisende. For at disse skal bruke planen må kunnskapen om denne opprettholdes. 

Informasjonsrunden knyttet til planen ble gjennomført ved planens oppstart. Dette har påvirket bruken av 

planen på slutten av perioden.  

Etter vår vurdering påvirkes effekten av tiltakene av hvor sterkt reiselivsnæringen står i ulike regioner i Buskerud. 

Sterke reiselivsdestinasjoner har hatt en større effekt av tiltakene enn andre. Det er i sterke reiselivsdestinasjoner 

planen har hatt mest relevans.  

Enkelte tiltak er direkte rettet mot enkelte regioner i Buskerud, eksempelvis tiltak 14 over. I perioden som planen 

har fungert har Rollag fått redusert nivå på arbeidsgiveravgift fra 14,1 prosent til 10,6 prosent. Endringen støtter 

opp om næringsutvikling i en kommune som over tid har mistet arbeidsplasser og innbyggere.  

Rollag er tildelt omstillingsstatus i 2011 grunnet sterk nedgang i sysselsetting i Kongsberg Automotive avdeling 

Rollag fra 2008 til 2009. Da ble antall årsverk redusert fra 149 til 70. Krisen i offshore leverandørindustri og 

maritim næring har ført til at resten av bedriften legges ned i 2018.  

Mål

3. Handlingsplan for 2010 og 2011 presenteres senest 1.9.2010

2010/

2011
2012 2013 2014 2015 2016

Tiltak 1. Bruke triple-helix som arbeidsmodell på bedrifts-, destinasjons- og klyngenivå x

2. Opplæring i reiselivsplanen, innhold og muligheter for aktørene, samt god og komprimert informasjon om planen 

på internett
x x

3. Knytte allianser mellom destinasjoner, mellom næringen og fagopplæringsinstitusjoner og organisasjoner, 

mellom bedrifter mm.
x x x x x

4. Stimulere til større fellesprosjekter som for eksempel Arenaprosjekter og bedriftsnettverk x x x x x

5. Bevisstgjøre aktører og vitalisere møteplasser som muliggjør allianser og stimulere til allianser og samarbeid 

mellom ulike aktører
x x x

6. Informere om relevante programmer og satsninger som finnes i regi av institusjoner og programmer som EU 

programmer, Interreg, Forskningsrådet, Innovasjon Norge

7. Stimulere til sterkere allianser mellom reiseliv og skog- og landbruket for å fremme lønnsomheten i næringene
x x

8. Norske Fjell, Norske Spor og Sykkelturisme i Norge (STIN) er eksempler på viktige nasjonale allianser som kan 

videreutvikles.

9. Bruke eksisterende planer og verktøy (Masterplaner, Hytteveileder med mer) til å tydeliggjøre rolledeling og 

ansvar i praksis

10. Informasjonsrunde til alle formannskap/kommunestyrer, destinasjonsselskap, regional stat og 

virkemiddelaktører når regional delplan reiseliv er ferdig. Presentere plan og bevisstgjøre rolledeling, muligheter og 

utfordringer, herunder også behov for mer langsiktige virkemidler og forenkling i søknadsprosess og rapportering

x

11. Årlige møter med reiselivspartnerskapet om resultat av årets handlignsprogram og innhold/arbeid med 

handlignsplan for kommende år
x x x

12. Opprettholde og utvikle Team Reiseliv som viktig arena for samspill om avklaring mellom aktørene. Inkldere 

kommunene/regionenes representanter i Team Reiseliv.

13. Etablere et organ for hvordan planen kan stimulere det industrielle reiselivet og innhente innspill til 

handlingsplanene

14. Brukerforum i regi av fylkesmannens prosjekt "Samarbeid Stat-næringsliv Buskerud"
Prosjekt 

avsluttet

15. Jobbe for at distriktene i Buskerud bør likestilles med Valdres og ha en arbeidsgiveravgiftsone på 6,4 i stedet for 

nåværende 10,6. For å oppnå dette kreves politisk påvirkning.
x

Strategiske allianser og rolledeling
1. Reiselivsnæringen skal gjennom målrettet bruk av strategiske allianser settes i stand til å øke sin konkurransekraft

2. Styrke reiselivsutviklingen gjennom en god rolledeling og oppgaveforståelse hos aktørene
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Figur 2-1: Arbeidsgiveravgift i utvalgte kommuner og regioner. Kilde: Skatteetaten (2016) 

 

2.2. Det er gjennomført flere prosjekter for å stimulere til måloppnåelse  

Resultatrapporteringene til handlingsplanene påpeker at det er gjennomført flere prosjekter som stimulerer til 

måloppnåelse, både innenfor målrettet bruk av strategiske allianser, rolledeling og oppgaveforståelse.  

Ingen av målene kan måles direkte, men må vurderes. Vår vurdering er at planen har bidratt til økt bruk av 

strategiske allianser. En utfordring med etablering av strategiske allianser er at de ikke lever lenger enn involverte 

deltakerne holder liv i dem.  

Planen har hatt et særlig fokus på å utvikle mulige samhandlingsarenaer for å skape sterke allianser i skjærings-

punktet mellom landbruk og reiseliv. Representanter fra landbruket har også vært representert i Team Reiseliv, 

noe som har forsterket alliansebyggingen mellom landbruk og reiseliv.  

Evalueringen av KomMed-prosjektet1 viser at dette har styrket partssamarbeidet i Buskerud. Tilbakemeldinger 

fra respondentene viser at prosjektets fem delmål er oppfylt, og at prosjektet oppleves som en suksess av åtte 

av ni hotell.  

Det har i planens periode vært en aktiv mobilisering for å få opp initiativer for bedriftsnettverk innenfor 

landbruk/reiseliv, matnettverk og klynge-/Arenaprosjekter innenfor hytteturisme i Numedal og Hallingdal. Det 

er igangsatt prosjekter knyttet til fiskeopplevelser i Buskerud, næringsutvikling på gårdsbruk, bærekraftig 

nasjonalparkturisme og næringsutvikling i og ved verneområder.  

Vår vurdering er at planen delvis har bidratt til en klarere rolledeling. Planen har fordelt roller, men aktørene er 

ikke pålagt å ta den tildelte rollen. En klar rolledeling er både en svakhet og styrke ved planen. Planen kan 

oppfordre til rolledeling, men ikke være styrende ovenfor andre aktører. I den grad det har fulgt med midler 

opplever vi at rollefordelingen har fungert bedre. Flere tiltak har fordelt roller til flere aktører. Dette gir både en 

ansvarsfraskrivelse gjennom at ingen får ansvaret, men også en ansvarstilskrivelse gjennom at man ikke står 

alene om å gjennomføre noe.  

                                                                 

1 «KomMed» (kommunikasjon og medvirkning»). Et utviklingsprosjekt for reiselivsbedrifter i Buskerud og Vestfold 

2010-2013

14,1 %

2014-2016

10,6 %

6,4 %

10,6 %

14,1 %

10,6 %

Rollag Krødsherad Nore og Uvdal

Valdres Hallingdal Utvalgte kommuner i Buskerud
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Det er satt et særlig fokus på verdiskaping i hytteturisme og de årlige evalueringene av måloppnåelsen oppgir at 

det har vært god dialog mellom reiselivsbedrifter, landbruk/grunneiere, kommuner og andre.  

Etter vår vurdering har planen bidratt til oppgaveforståelse hos aktørene. Her opplever vi at det er store regionale 

forskjeller, som påvirkes av om reiseliv oppleves som en viktig næring eller som en «parentes». I den grad reise-

livsnæringen er en viktig næring i en region har planen bidratt til å synliggjøre oppgavefordelingen mellom 

aktørgrupper. Vi har ingen dokumentasjon på at oppgavefordelingen har blitt tydeligere som følge av planen.  

Det er jobbet særskilt med distriktsreiselivets utfordringer gjennom opprettelsen av en midlertidig innsatsstyrke 

ledet av Innovasjon Norge rettet mot Hallingdalkommunene, Nore og Uvdal, Sigdal og Krødsherad. Arbeidet har 

ikke fått den gjennomslagskraften som man ønsket, men effekten av enkelte prosjekter oppgis å være god. 

Eksempelvis har det vært gjennomført prosjekter i regi av Virkemidler for Regional Innovasjon (VRI), som kan 

vise til suksess. Etter hvert ble innsatsen kanalisert gjennom det ordinære partnerskapsarbeidet til Team Reiseliv.  

2.3. Hvordan har kommunene brukt Regional delplan reiseliv? 

Fylkeskommune og kommune er to ulike forvaltningsnivåer. Mens fylkeskommunale planer har et overordnet 

perspektiv for et større område er kommunale planer tett på utviklingen i kommunene. Team Reiseliv, som har 

fulgt opp planen fra Fylkeskommunens side, presiserer rolledelingen på følgende måte. «Hoveddelingen i rollene 

til offentlig og privat virksomhet bør være slik at det offentlige stimulerer til næringsutvikling, legger føringer og 

rammebetingelser. Reiselivsplanlegging på fylkesnivå handler om å bygge et partnerskap og en felles enighet 

mellom offentlige og private aktører. Det er i skjæringspunktet mellom disse aktørene at denne planen ligger. 

Målet med samarbeidet er å forløse potensial.»  

 

For at Regional delplan reiseliv skal nå målsettingene må kommunene bistå i arbeidet med å gjennomføre tiltak 

som støtter opp om de tematiske områdene i planen. De årlige handlingsplanene er ikke eksplisitte på hvilke 

områder kommunene har et særskilt ansvar, slik at det blir vanskelig å vurdere om kommunene har fulgt opp. Vi 

har derfor sett generelt på hvordan Regional delplan reiseliv tematisk er inkorporert i planene lagt av 

kommunene og i hvilken grad kommunene opplever at planen har vært nyttig i arbeidet med tilrettelegging for 

utvikling av reiselivsnæringen i kommunen.  

I tabellen under oppsummerer vi planens påvirkning på utvalgte kommuners areal- og samfunnsplan. Ikke 

overraskende er det kommunene som omtaler reiseliv som en prioritert næring som i størst grad benytter den 

regionale planen som grunnlag i kommuneplanene. Unntaket er Modum og Hurum, som er mindre utviklede 

reiselivsdestinasjoner.  

Vi har benyttet planen innenfor to områder: aktivitetsturisme og prosesser for å lage større 

destinasjoner 

Planen har vært for de veletablerte destinasjonene og ikke for vår kommune 

- Ansatt i destinasjonsselskap 
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Tabell 2-2: Oppsummering av 10 kommuners omtale av Regional delplan reiseliv 

  Kommune 

Startår 
kommune- 

plan – 
samfunns-

del 

Startår 
kommune - 

plan - 
arealdel 

Reiseliv 
prioritert 
næring  
i kom-

munen? 

Regional 
delplan reiseliv 

nevnt i 
kommune- 

plan? 

Egen 
reiselivsplan/ 

delplan for 
noen områder? 

Fellesgode- 
proble- 
matikk 
nevnt? 

By 

Drammen 2012/2013 2014 nei nei nei nei  

Ringerike 2015 2013 nei nei  nei  nei 

Ski/fjell 

Gol 2009 2011 ja n/a ja nei  

Hemsedal 2010 2009 ja ja ja  nei 

Hol 2010/2015 2016 ja ja ja ja 

Krødsherad 2014   ja ja ja ja 

Hytte/- 
Dags- 

turisme 

Modum 2011 2012 ja nei nei   nei 

Hurum 2010/2015 2015 ja nei  nei nei  

Hytte 

Rollag 2011 2012 ja ja ja ja 

Nore og 
Uvdal 

2010 2004 ja ja ja ja 

 

Først og fremst oppgir kommunene at planen har vært svært nyttig som oppslagsverk og overordnet strategi for 

utvikling av reiselivsnæringen i kommunen. Denne tilbakemeldingen gis på tvers av flere av kommunene vi har 

snakket med. Ved å ligge til grunn som overordnet strategi i kommuneplaner har politikerne kunnet bruke planen 

for å få gjennomslag for reiselivsrelaterte saker ved behov. Flere av de mindre utviklede reiselivsdestinasjonene 

vi har snakket med som ikke nevner delplan reiseliv i sine kommuneplaner oppgir at de anser planen som mest 

relevant for etablerte destinasjoner som Hallingdal. 

Planen har vært et bra bakteppe når man skal lage strategier. 

Politikerne bruker slike planer hvis de skal skaffe seg legitimitet i en sak de ønsker å fremme. 

- Kommuneansatt i Hallingdal 
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Kommunene har som vi ser brukt elementer fra Regional delplan reiseliv inn i både arealdelen og samfunnsdelen. 

Flere kommuner i Buskerud har også tatt inn over seg og beskrevet elementer av planen i kommunale strategier. 

Varierende bruk av planen inn i kommunale strategier kan også skyldes at rulleringen av planene i liten grad har 

sammenfalt med introduksjonen av Regional delplan reiseliv. Når rulleringen av en kommuneplan igangsettes 

påvirker dette hvilke kilder som benyttes. Rulleres planene i forkant av virkeperioden til Regional delplan reiseliv 

eller en stund etter, kan dette påvirke synligheten som Regional delplan reiseliv har fått i planen.  

Vi oppfatter også at kommunenes bruk av Regional delplan reiseliv er korrelert med betydningen reiselivet har 

som næring i kommunen. Team Reiseliv er av den oppfatning at hvis en kommune definerer seg selv som en 

reiselivskommune, må det ha en konsekvens i handlinger lokalt. Dette betyr at kommunens rolle og innsats i 

forhold til satsningen bør beskrives i kommuneplanen eller i egne sektorplaner for reiseliv, noe ikke alle gjør. 

Ettersom den regionale satsningen ikke oppleves som relevant for alle kommunene, kan det settes spørsmåls-

tegn ved om planen enten ikke evner å fange bredt nok i forhold til destinasjoners ulike «utviklingsstadier», eller 

om kommunene ikke vet å benytte seg av mulighetene som ligger i handlingsplanene.  

2.4. Ansvar for oppfølging er fordelt på flere aktører  

En klar utfordring med planen er at den ikke er tydelig nok i tildeling av oppgaver og ansvarsområde. I den grad 

en aktørgruppe er gitt en oppgave er det ikke sikkert de har tatt tak i denne. Dette er en generell utfordring med 

overordnede planer.  

Alle fylker er ifølge plan- og bygningsloven pliktig til å utarbeide mål og langsiktige retningslinjer for utviklingen i 

fylket. Fylket har et særlig overordnet ansvar for areal og transport, i tillegg til utvikling i sysselsetting, videre-

gående undervisning, kultur, næringsliv, økonomi, arealbruk, naturressurser med mer. Fylkeskommunen 

utarbeider planer med anbefalinger om satsninger på et overordnet nivå.  

Kommunene har et overordnet ansvar for å legge til rette for næringsutvikling gjennom arealdisponering og 

regulering av områder til samfunnsnyttige formål. Fylkeskommunale planer er veiledende for dette arbeidet. Så 

lenge det kommunene vedtar ikke er i strid med retningslinjene fra fylkeskommunen bestemmer kommunene 

innenfor egne grenser. Kommunene står relativt fritt til å velge hvilke områder de ønsker å engasjere seg i. Dette 

påvirkes også av kommunenes forutsetninger, der særlig ressursene i mindre kommuner har mange ulike 

oppgaver å ivareta.  

Etter det ble besluttet å ha en egen plan for reiselivet i Buskerud tok Fylkeskommunen initiativ til å samle et felles 

råd med ulike interessenter som sammen skulle utforme planen. Rådet, som tok navnet «Team Reiseliv», besto 

av representanter fra fylkeskommunen, Innovasjon Norge, fylkesmannen, reiselivsnæringen, destinasjons-

selskap og utdanningssektor. Selv om planarbeid som regel involverer tett kontakt med interessenter var det 

nytt å ha såpass bred representasjon i styringsgruppen der det var mulighet for direkte innflytelse fra alle parter. 

I tillegg har flere av aktørene i reiselivet vært involvert på ad hoc basis, da det har vært en prosess med åpne 

møter og bruk av sosiale medier der både offentlige og private aktører har hatt mulighet til å komme med innspill.  

Planen har vært særlig viktig for å kunne stå imot sterk kommersielle 

utbyggere som vil ta seg til rette i fjellet - Kommuneansatt 
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Team Reiseliv utformet sammen planens målsetninger og handlingsplan for første planår, hvor man også 

skisserte arbeidsområder for ulike deler av planen. Tabellen under oppsummerer satsningsområder, 

målsetninger og ansvarsområder for de ulike partene.  

Tabell 1-1: Satsningsområder, overordnede mål og rolledeling i Regional delplan for reiseliv, kryss der aktøren har et 
ansvar. De statlige aktørene inkluderer Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Buskerud og NHO. 

Område Overordnede mål 
Team 

Reiseliv 

Fylkes- 
kom- 

munen 

Kom- 
muner 

Nær- 
ingen 

Statlige 
aktører 

Utdanning 

Strategiske 
allianser/ 
Rolledeling 

1. Reiselivsnæringen skal gjennom 
målrettet bruk av strategiske 
allianser settes i stand til å øke sin 
konkurransekraft 

x     x x 

  

2. Styrke reiselivsutviklingen 
gjennom en god rolledeling og 
oppgaveforståelse hos aktørene 

x x x     
  

3. Handlingsplan for 2010 og 2011 
presenteres senest 1.9.2010 

x         
  

Destinasjons- 
utvikling 

1. Buskerud skal ha velfungerende, 
bærekraftige reisemål som lykkes i 
internasjonal konkurranse 

    x x  x 

  

2. Lovforankret løsning på 
fellesgodeproblematikken innen 
2014 

  x x       

3. Buskerud skal bli best på å 
omsette kundebehov til kjøpbare 
produkter. Dette skal skape ny 
attraksjonskraft både nasjonalt og 
internasjonalt. 

      x   

  

Markedsutvikling 

3 % økning i norske og 4 % økning i 
utenlandske gjestedøgn innen 2016. 
Målsettingene betinger mer 
ressurser til markedsføring og aktiv 
bruk av strategiske allianser 

x     x   

  

Bærekraft 

1. Buskerud skal ligge i forkant når 
det gjelder kunnskap om og verktøy 
for bærekraft i forhold til natur, 
kultur og økonomi. Hensynet til 
natur, samfunn og økonomi skal 
gjenspeiles i alle satsninger. 

x   x     x 

2. 90 % av tilbyderne av 
kommersielle reiselivsprodukter skal 
være sertifisert innen 2016. Målet 
gjelder både bedrifter og 
destinasjoner. 

x         

  

3. Offentlige aktører skal ha høy 
kompetanse på bærekraft slik at de 
kan fremstå som gode 
premissleverandører.  

  x x   x x 

Kompetanse 
Reiselivsnæringen skal betraktes og 
utvikles som en kompetansenæring 

  x   x   x 
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Team Reiselivs mandat har videre vært å være et rådgivende organ for å sikre god dialog mellom partene, bidra 

til oppfølging av reiselivsstrategien, og være proaktivt ved å revidere handlingsplaner og foreslå tiltak.  

Team Reiseliv har hatt kvartalsvise møter for å diskutere progresjon i arbeidet og utforme handlingsplanene. 

Teamet har også hatt ansvar for å bevisstgjøre kommunene om reiselivssatsingen ved å dra rundt og presentere 

planen og informere aktører om relevante tiltak de burde dra nytte av.  

 

Flere av handlingene som skal utføres er gitt til et bredt spekter av mottakere. Dette er både et pluss og et minus 

ved planen. Noen av tiltakene er det naturlig at det er flere aktører som har ansvar for å følge opp. Det er med 

andre ord et pluss at flere har fått ansvaret. Når flere gis et ansvar er det opp til den enkelte å følge disse opp. 

Fylkeskommunen gjennom Team Reiseliv har tatt et betydelig ansvar for å følge opp planen sammen med resten 

av partnerskapet. Innovasjon Norge ble tildelt et mandat innen kursing og et videre arbeid med bærekraft som 

også er fulgt tett opp. Det er gjennomført flere prosjekter i regi av VRI Buskerud, samt at Innovasjon Norge og 

NHO Buskerud har tatt ansvar for oppfølgning av planen. Reiselivsbedriftene har ikke hatt en særskilt rolle i 

planen, men har kunnet påvirke denne gjennom destinasjonsselskaper og offentlige aktører.  

Kommuner der reiselivsnæringen står sterkt og utgjør en større del av verdiskapingen i regionen oppgir at de har 

benyttet planen aktivt og i flere sammenhenger. Eksempelvis har kommunene tatt en aktiv rolle inn mot 

bærekraftig utvikling av næringslivet spesielt og utvikling av kommunen generelt. Dette har kommet på tvers av 

kommunene vi har snakket med og er også implementert og fulgt opp i kommuner som ikke er sterke reiselivs-

destinasjoner. Samtidig er det ikke så mange oppgaver kommunene har fått i planen. Dette kan tyde på at disse 

har tatt en mer aktiv rolle i planen enn de var tildelt. Generelt er det utfordrende og krevende å følge opp 

overordnede planer, sier flere av de vi har snakket med.  

2.5. Konsekvensene av økt antall turister og fritidsboliger blir ivaretatt  

Kommunene oppgir at konsekvensene av økt antall turister og fritidsboliger er ivaretatt i det kommunale 

arbeidet. Flere av de kommunale tjenestene er selvfinansierende og planlegges etter selvkost. Dette betyr at den 

som bruker tjenesten betaler for det tjenesten koster. Energi, vann og renovasjon er tjenester der den faktiske 

kostnaden belastes bruker.  

Helse er et område som ligger i grenseland. Alle har krav på akutt helsehjelp. Særlig hyttekommunene vi snakket 

med uttrykte en viss bekymring knyttet til hva dette ville innebære for dem i fremtiden. Det å bygge kapasitet 

som ikke utnyttes er noe kommuner ikke kan prioritere.  

Planen har vært et bra når vi skal lage strategier i felleskap.  

Planen har vært et viktig virkemiddel når vi skal søke midler - Kommuneansatt 
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En høy standard på nye hytter, med innlagt vann, avløp, strøm og vei frem til hytta muliggjør en høyere 

utnyttelse. Flere eldre hytter oppgraderes med tilsvarende fasiliteter. Dette fører til at hyttene blir brukt mer og 

mange eldre, med reduserte eller uten jobbforpliktelser, tilbringer mer tid på hytta. Denne nye trenden kan gi 

økt tilfang av akutte helsebehov. Kommunene vi har snakket med sier at det er en utfordring å planlegge for 

eventuelle fremtidig etterspørsel etter særlig geriatriske tjenester. Akutt helsehjelp er en mindre utfordring. 

 

Det er store forskjeller mellom enkeltkommunene i Buskerud. Mens noen av de vi har snakket med oppgir at 

kommunen ikke tilrettelegger særlig for hyttefolket annet enn å tilby disse lovpålagte tjenester, er andre 

kommuner tett på og legger til rette for at hyttefolket skal bidra til økt omsetning i etablert næringsliv. Flere 

steder står hyttefolk og dagsturister for en betydelig andel av omsetningen i sentrum.  

Flere av prosjektene som er gjennomført i planperioden er gjort med tanke på å styrke næringslivet i reiselivs-

regioner med en betydelig andel hytter, eller såkalte kalde senger. Det er kommunen selv som tar disse valgene..  

2.6. Dedikerte ressurser har mye å si for planenes bruk og betydning  

Hos Fylkeskommunen har planen har blitt fulgt opp av egne ansatte. I planens første tre år hadde den to 

dedikerte ressurser hos Fylkeskommunen. I planens siste periode har det vært én som har fulgt opp planen fra 

Fylkeskommunens side. Ressursene som ble lagt ned da planen ble introdusert er nevnt av mange. Det er flere 

som indikerer et godt samarbeid med Fylkeskommunen under planperioden, men slik vi oppfatter det er det 

vanskelig for flere å skille mellom Fylkeskommunen som part i denne planen og andre planer.  

I tillegg har Innovasjon Norge vært involvert i realisering av planen. Informanter oppgir at også ressursene som 

er nedlagt fra INs side var størst i planens start og har vært avtagende i planens periode.  

I vår kommune bor det 700 mennesker. På sommeren øker innbyggertallet til 7 0000.  

- Kommune med mest besøk på sommeren 

  

- Det er gjort beregninger på hva økt hytteturisme medfører av etterspørsel etter offentlige 

tjenester. I nye utbygginger er vi særlig opptatt av å beregne dette slik at vi kan ta høyde 

for etterspørselen etter slike tjenester 

- Kommune med størst aktivitet om vinteren  

- Kommuneansatt 

Vi har ansvar for de pasientene som er her. Bilvei helt frem og en 

konsentrert hytteutbygging gjør dette arbeidet overkommelig – 

representant for hyttekommune – kommuneansatt med ansvar for 

næringsutvikling 
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Muligheten for prioriterte og dedikerte ressurser lokalt påvirker helt klart hvordan planen har fungert som 

styringsverktøy i kommunene. I Hemsedal og Gol har de én dedikert felles ressurs som jobber med sertifisering 

av bedrifter og kommunale foretak. Dette gir resultater, og Hemsedal og Gol særlig ligger langt fremme i miljø-

sertifisering av både reiselivsbedriftene og kommunale virksomheter. 

Geilo Fjellandsby var én av fem destinasjoner som testet ut krav og mål til bærekraftssertifisering gjennom INs 

prosjekt Bærekraftig Reiseliv 2015, og Geilo er én av få norske destinasjoner som har mottatt Merket for 

Bærekraftige reisemål. Et dedikert arbeid over tid har bidratt til dette resultatet.  

Kommunene vi har snakket med har satt av midler til en vertskapsfunksjon med forutsigbarhet og kvalitet.2 

Kommunene prioriterer denne funksjonen i høysesong for tilreisende. Det er store forskjeller på hvordan dette 

er løst på tvers av kommunene.  

Det er menneskelige ressurser som styrer hvordan planen har fungert som styringsverktøy. I mindre kommuner 

har ofte én ansatt mange oppgaver og det er ikke ressurser til å følge opp enkeltoppgaver særskilt. I den grad 

kommunen ikke har en ekstern vertskapsfunksjon er denne tillagt kommunen.  

Vertskapsfunksjon som en fysisk kontakt oppgis å være på vei bort. Ettersom mer og mer digitaliseres har 

næringen selv tro på at en vertskapsfunksjon i fremtiden vil leveres digitalt. I noen kommuner er det igangsatt 

prosjekter for synlighet på nett og bruk av sosiale medier. Løsninger på nett gir valgmuligheter og god oversikt 

for de tilreisende.  

Planen oppleves fjern for bedriftene, som i hovedsak forholder seg til destinasjonsselskaper der de finnes eller 

eventuelt kommuner. Bedriftenes prioriteringer av ulike saker under planperioden igangsettes derfor uavhengig 

av planen, ifølge bedriftene selv. Bedriftene er dog svært opptatte av bærekraft og destinasjonsutvikling, som 

også er sentrale satsningsområder for planen. Også de fungerende destinasjonsselskapene opererer etter lokale 

strategier og «Business as usual», men trekker frem planens særskilte markedsmidler som et svært velkomment 

bidrag. Ved å stimulere etterspørsel er markedsmidlene med på å øke inntjening hos aktørene ved desti-

nasjonene, noe som kan bidra til at de får økte ressurser til å drive med revidering av egen virksomhet mot 

bærekrafts-sertifisering og annet utviklingsarbeid. De prioriterte midlene her er derfor svært viktige, selv om 

næringen selv kanskje ikke er bevisst på at de kommer som et resultat av den særskilte reiselivssatsningen 

                                                                 

2 Ansvar for vertskapsfunksjon og reisemålsutvikling er spesielt viktig hvis en kommune mener alvor med reiselivs-
satsning. Kilde: Team Reiselivs nettsider 

Vi har en egen vertskapsfunksjon på sommerstid. På vinteren kan 

turistene henvende seg til servicetorget i kommunen. 

- Kommuneansatt 

- Når politikerne skiftes ut endres fokus - Det å sikre dedikerte ressurser over tid er vanskelig. 

I mindre kommuner har en person flere roller, det er ikke tid til å følge opp enkeltplaner 

- Det å sikre forankring over lang tid er krevende 

- Representant fra Fylkeskommunen 
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gjennom Regional delplan. De prioriterte ressursene i destinasjonsselskap som evner å utnytte det økte 

mulighetsrommet som har kommet med planen har derfor vært av stor betydning for planens lokale effekt.  

2.7. Forutsigbar behandling av reiselivssaker  

Kommunene vi har snakket med oppgir at de har en forutsigbar behandling av all slags næringsliv, innebefattet 

reiselivet. Kommunene er opptatt av å tilrettelegge for næringsdrivende. Enkeltområder med stor betydning 

prioriteres i dette arbeidet. Dette være seg reiseliv eller annen næringsvirksomhet. Kommunene påpeker et viktig 

skille der kommunene skal trekke opp de store linjene og bedriftene skal drive næring.  

Slik vi vurderer det prioriteres ikke reiselivssaker generelt i kommunal behandling. Enkeltsaker som har stor 

betydning for næringsutvikling i kommunen blir behandlet raskt. Viktige saker for utvikling i kommunene gis nok 

prioritet uten at de vi har snakket med har satt fingeren på utvalgte cases. Inntrykket vi får er at kommunene 

jobber med å få til en løsning på de sakene som kommer inn. Utenforliggende årsaker, som er utenfor kom-

munenes kontroll, kan påvirke behandlingstiden. Kommunene har ansvaret for en helhetlig samfunnsutvikling 

og produksjon av tjenester til lokalbefolkningen. Dette oppdraget er like viktig som å legge til rette for rask 

behandling av enkeltsaker rettet mot enkeltnæringer.  

 

 

Reiselivssaker har lik prioritet i kommunen som andre saker. Er det spesielle ting som blir 

foreslått tas dette raskt. Festivaler har eksempelvis prioritet i kommunen. 

- kommunerepresentant fra hyttekommune 

Planen har bidratt til at reiselivet har fått en større prioritet enn det ellers ville fått  

Mange har fått gjennomført reiselivspesifikke tiltak som følge av planen – representant 

fra næringen 
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3. Planen har bidratt med over 36 millioner over seks år 

Regional delplan reiseliv har hatt over 36 millioner til disposisjon over de seks årene den har vært virksom. 

Egeninnsats som følge av planen i Fylkeskommunen, kommuner, organisasjoner og destinasjonsselskaper 

kommer i tillegg. I tillegg kommer midler fra Innovasjon Norge og fra bedriftene selv, da forutsetning for 

finansiering av flere prosjekter er tilsvarende matching fra næringen. Flere prosjekter er finansiert gjennom 

andre programmer som VRI, slik at den totale summen benyttet på reiselivet i fylket er høyere i perioden enn 

det som fremkommer av tabellen under, selv om enkelte finansieringer fra andre prosjekter er inkludert. Siden 

evaluator kun har hatt tilgang til finansieringen fra Fylkeskommunens side er ikke andre finansieringer som følge 

av planens virke synliggjort. Det er grunn til å tro at planen har utløst betydelige midler gjennom krav om 

matching.  

Figur 3-1: Finansiering av prosjektene i Regional delplan reiseliv. Kilde: Buskerud fylkeskommune 

 

Det er benyttet klart mest på markedsføring og markedsutvikling. Innovasjon Norge har det overordnede 

ansvaret for å markedsføre Norge og norske destinasjoner som reisemål gjennom VisitNorway. VisitNorway.com 

er Norges største reiselivsportal og en viktig kanal for markedsføringen av Norge som ferieland overfor både 

uten- og innenlandske turister.  

Gjennom Regional delplan reiseliv er det tilført pilotmidler for markedsarbeid og markedstiltak for 

destinasjonene i Buskerud. Midlene har blitt benyttet til prosjekter knyttet til metodeutvikling, utvikling av 

samarbeidsallianser, testmarkedsføring, markedskanaler og tiltak. Det har vært et særlig fokus på å øke inter-

nasjonale gjestedøgn og internasjonal konkurransekraft, og dette har vært viktig i markedsføring av 

destinasjoner og tilbud i Buskerud.  

Slik vi forstår det har midlene vært delt mellom markedsarbeid for å tiltrekke turister sommer og vinter. Det har 

vært fokus på å styrke markedene som destinasjonene allerede jobber med. I 2015 ble det i tillegg gjennomført 

et interregionalt chartersamarbeid mellom Geilo, Hemsedal og Beitostølen mot Tyskland og Storbritannia.  

Under intervjurunden fremhevet flere representanter at de hadde hatt god nytte av midlene bevilget gjennom 

planen.  

Et viktig mål med planen er at reiselivsnæringen skal betraktes og utvikles som en kompetansenæring. Midlene 

som er benyttet på kompetansetiltak er spredt utover flere prosjekter. Prosjektmidlene ble i starten konsentrert 

rundt kartlegging av kompetansenivået i reiselivsnæringen og oppfølgning av dette. En betydelig del av midlene 

gikk til en bedriftsstipendiatordning for å kanalisere kompetanse og ledelse til næringen. I planens startfase ble 

innsatsen konsentrert rundt det å få på plass kunnskap om kompetansenivået i reiselivsnæringen i Buskerud, 

samt tiltak som ivaretok systematisk jobbing med utvikling av denne.  

Område 2010/2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sum 

Markedsføring og markedsutvikling 3 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 150 000 2 000 000 13 150 000

Kompetanse 2 650 000 0 1 000 000 4 150 000 175 000 175 000 8 150 000

Strategiske allianser 200 000 5 000 000 2 100 000 0 0 0 7 300 000

Bærekraftstilpasning 200 000 1 700 000 2 390 000 1 000 000 0 0 5 290 000

Produkt- og konseptutvikling 300 000 300 000 300 000 0 300 000 300 000 1 500 000

Områdeutvikling/reisemålsutvikling 550 000 0 0 0 0 0 550 000

Samferdsel 100 000 0 0 0 0 0 100 000

Sum 7 000 000 9 000 000 7 790 000 7 150 000 2 625 000 2 475 000 36 040 000
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Utover i planens virkeår intensiveres arbeidet med utviklingen av et kompetansesenter for reiselivsnæringen, 

samt kompetanseprogram for reiselivsnæringen og reiselivstrainee. Gjennom Regional delplan reiseliv er det 

gjennomført flere tiltak for å fremme hospitering, fagutdanning og lederutvikling. Både tiltak for å utvikle 

kompetanse innad i reiselivsnæringen og i samarbeid med andre næringer er gjennomført. Etableringen av Norsk 

Fjellmatsenter på Geilo var et av prosjektene som ble igangsatt i skjæringspunktet mellom reiseliv, handel og 

landbruk. Under intervjurunden blir traineeordningen trukket frem som særlig nyttig for kompetanseutvikling i 

reiselivsnæringen, men det ble ytret at innsatsen kunne vært intensivert betraktelig og at potensialet ikke ble 

tatt ut. Det er gitt gode tilbakemeldinger på lanseringen av og tilbakemeldingene på opplæringen i reiselivs-

planen gjennom intervjurunden.  

Innovasjon Norge driver med utstrakte kompetansehevingstiltak opp mot reiselivsnæringen, og under plan-

perioden har bruken av virkemidler støttet opp om planen. Innovasjon Norge oppgir at det i løpet av plan-

perioden har vært avholdt 24 kurs i Buskerud som er relatert til planen. I snitt har hvert kurs hatt 20 deltakere, 

noe som gir et engasjement til litt under 500 bedrifter. Innovasjon Norge oppgir at de i perioden har avholdt fire 

vertskapskurs, fem kurs i pakketering, salg og distribusjon, fire kurs innen opplevelsesproduksjon, to IKT-kurs, 

syv kurs rettet mot bærekraft, og ett kurs innen henholdsvis lokal mat og internasjonal markedsføring. 

Reiselivsnæringen skal gjennom målrettet bruk av strategiske allianser settes i stand til å øke sin konkurranse-

kraft. Slik vi oppfatter det har Regional delplan reiseliv bidratt til utviklingen av strategiske allianser, særlig i 

skjæringspunktet mellom reiselivsnæringen og landbruk.  

Det er flere som under intervjurunden har trukket frem nytten av nettverk som er etablert i perioden, samt 

koblingene som er etablert i tilknytning til utviklingen av Fjell-Norge som reisemål.  

Vi har også inntrykk av at det jobbes godt med bruk av triple-helix som arbeidsmodell for utvikling av reiselivs-

næringen. Dette kommer tydelig frem under intervjurunden der informanter fra aktørgruppene påpeker at et 

godt samarbeid ligger i grunn for utviklingen av reisemål, enten de satser på dagsturisme, hyttefolk eller 

destinasjonsutvikling.  

Gjennom Regional delplan reiseliv er det særlig satset på utvikling av arenaer for samarbeid mellom bedrifter, 

møteplasser, i tillegg til forprosjekt for ARENA med tema bærekraftig nasjonalparkturisme.  

Bærekrafttilpasning ligger til grunn for hele Regional delplan reiseliv. Buskerud har vært et foregangsfylke og 

rollemodell for andre og mye av midlene er benyttet på tiltak for å sette i gang prosesser som bistår bedrifter og 

destinasjoner i prosessen med sertifisering. Selv om Buskerud ikke nådde målet med 90 prosent sertifiserte 

bedrifter ligger de langt fremme i prosessen sett opp mot resten av reiselivs-Norge.  

Fylkeskommunen har årlige bevilgninger til generell næringsutvikling gjennom Innovasjon Norge, og i plan-

perioden har reiselivet blitt spesielt prioritert. Midlene har gått til produkt- og konseptutvikling hos enkelt-

bedrifter og til å fremme samspill mellom bedrifter gjennom bedriftsnettverk, noe som bidrar til destinasjons-

utvikling.  

Arbeid med temaselskaper som Fjell-Norge er også en del av destinasjonsutviklingen som planen skal stimulere 

til, men det er uklart om det er prioriterte midler til dette. Flere av prosjektene er finansiert gjennom VRI-

Buskerud og innsatsen kommer derav ikke med i denne oversikten. Hytteveilederen, som var en tidlig satsning, 

ble lagt ned under planens periode. 

Arbeidet med fellesgodeproblematikken er adressert her. Mange av kommunene har løst denne ved å innføre 

eiendomsskatt. Andre oppgir at de har etablert gode løsninger for finansiering av fellesgoder. Flere av 
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kommunene, særlig der reiselivet er en mindre næring, oppgir at dette ikke er noe de jobber aktivt med. Det er 

med andre ord store forskjeller mellom kommunene i Buskerud.  

Det er i perioden satt fokus på å innhente kunnskap om konsekvensene av konvertering av varme senger til kalde. 

Denne strukturendringen har pågått over tid på flere destinasjoner i Buskerud. Økningen i antall kalde senger 

lager andre forutsetninger for utvikling av destinasjonene gjennom at reisende til kalde og varme senger 

etterspør forskjellige produkter og tjenester fra næringslivet.  
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4. Har planen bidratt til økt verdiskaping? 

At reiselivet i Buskerud skal være best i landet på verdiskaping er det overordnede målet til Regional delplan 

reiseliv. Samtlige tiltaksområder i Delplan reiseliv skal samlet bidra til verdiskapingsvekst, og de økonomiske 

effektene av planen skal komme til syne i bedriftenes regnskaper. Samtidig vet vi at de økonomiske resultatene 

til reiselivsbedriftene kan skyldes andre forhold enn planen og at det derfor ikke kan trekkes en direkte linje 

mellom bedriftenes økonomiske resultater og planens betydning. Vi diskuterer kort tiltakenes relevans, ser på 

utvikling i verdiskaping og drøfter hvor viktig planen kan ha vært for utviklingen. 

Satsningsområdene i Regional delplan reiseliv er av en slik art at de legger til rette for økt verdiskaping i 

bedriftene, både direkte og indirekte og på kort og lang sikt. Planens markedsprogrammer er for eksempel tenkt 

å bidra til å skape økt etterspørsel på kort sikt. Planens bidrag til å skape møteplasser mellom ulike aktører i 

reiselivsnæringen og bidrag til kompetanseheving gjør at bedriftene på lengre sikt har bedre muligheter for 

samarbeid og produktutvikling, som igjen kan bidra til økt verdiskaping. Tilsvarende kan planens fokus på 

miljøsertifisering bidra til kvalitetsheving og økt verdiskaping. Planen bidrar også til å synliggjøre ulike program-

mer fra Innovasjon Norge som bedrifter kan benytte seg av, programmer som spesielt for mindre bedrifter kan 

bidra til å øke kompetanse og investeringsmuligheter. Det er derfor grunn til å tro at flere av planens satsnings-

områder har hatt en positiv effekt for verdiskapingen til reiselivsbedriftene i Buskerud.  

4.1. Vurdering av måloppnåelse 

For å gi en indikasjon på den økonomiske effekten av planen har vi benyttet Menons regnskapsdatabase som 

inneholder regnskapsinformasjon om alle rapporteringspliktige foretak i Norge. I figuren under viser vi verdi-

skapingsvekst i reiselivsnæringen i planperioden sammenlignet med Norge som helhet. Vi tar kun med den 

stedbundne delen av reiselivsnæringen, altså overnatting, servering og opplevelser. De øvrige reiselivsbransjene 

transport og formidling sørger for tilgjengelighet, og her er det mindre viktig hvor bedriftene er lokalisert, slik at 

verdiskapingen ikke nødvendigvis reflekterer lokal utvikling.  

Figur 4-1: Verdiskapingsvekst i den stedbundne delen av reiselivsnæringen.3 Kilde: Menon (2016) 

 

                                                                 

3 Den stedbundne delen av reiselivsnæringen omfatter overnatting, servering og opplevelser. Vi utelater transport og 
formidling, fordi det kan være tilfeldig hvor slike virksomheter er plassert. 
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Figuren viser at reiselivet i Buskerud har hatt en sterkere verdiskapingsvekst enn landet som helhet. Det er 

imidlertid ikke helt tydelig hva som menes med at Buskerud skal være best på verdiskaping. Sammenlikner vi alle 

landes fylker, finner vi at Troms, Finnmark, Østfold, Vestfold, Aust-Agder og Sogn og Fjordane har hatt sterkere 

vekst, men Buskerud er godt over landsgjennomsnittet. 

Det er interessant å se hvilke typer bedrifter som bidrar til veksten. I Buskerud befinner tre av de fem bedriftene 

som har hatt sterkest vekst seg i Hallingdal, der Skistar i Hemsedal og Ustedalen Hotell på Geilo er største bidrags-

ytere. Vi ser nærmere på hva som har drevet veksten ved å se på ulike destinasjoner innad i fylket i figuren under, 

både før og etter Regional delplan reiseliv har vært gjeldende.  

Figur 4-2: Verdiskapingsvekst fra 2010 til 2015 i stedbunden reiselivsnæring, Buskerud. Kilde: Menon (2016) 

 

I bo-/byområdene har det vært en jevn men avtakende vekst de siste årene, og her er nok mye av veksten drevet 

av etterspørsel fra lokalbefolkningen. Nordmenn hatt en sterk reallønnsvekst i perioden, noe som innebærer 

høyere forbruk på inntektselastiske goder som restaurantbesøk og opplevelser. Drammen by har fått et betydelig 

ansiktsløft de siste 10 årene og blir stadig mer attraktiv som bosted også for arbeidstakere rundt Osloregionen. 

Kongsberggruppen har vært hardt rammet av nedgang i oljeprisen, noe som kan bidra til at veksten i Kongsberg 

ikke har vært like sterk.  

Også hytte- og dagsturdestinasjoner nyter godt av vekst i byene. Holmsbu Hotel & Spa åpnet i Hurum for noen 

år siden, og har raskt blitt kommunens største reiselivsbedrift. Holmsbu ligger sentralt til både i forhold til 

Drammen og Oslo og tar imot velværeturister på dags- og helgebesøk. Inntektsvekst har også bidratt til at flere 

og flere kjøper seg hytte, noe spesielt fjellhyttekommunene nyter godt av. Selv om ikke den tradisjonelle 

reiselivsnæringen er så stor i disse kommunene ser vi at det har vært en sterk vekst. Hytteturisme bidrar også 

tradisjonelt mer til næringer som bygg og anlegg og handel som ikke er del av den tradisjonelle reiselivsnæringen.  

Skidestinasjonene Hallingdal og Norefjell har lenge vært utpregede reiselivsdestinasjoner, og begge har hatt sterk 

vekst de siste ti årene. Storkonsernet Skistar i Hemsedal er største bidragsyter til veksten. Skistar har gradvis 

profesjonalisert driften av store deler av destinasjonen ved å integrere drift av alpinanlegg med drift av øvrige 

opplevelser, samt restauranter og ulike overnattingstilbud. På Skistar Hemsedal sine websider kan man enkelt 

bestille pakketur med forskjellige løsninger, noe som gjør det svært enkelt å orientere seg. Ustedalen Hotell & 

Resort på Geilo er en nesten like stor bidragsyter. Anlegget har blitt bygd betydelig ut de siste to årene, med ski 
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in-ski-out hotellrom og leiligheter og fasiliteter som restauranter, barer, basseng og treningsområde. Ustedalen 

Hotell er sertifisert miljøfyrtårnsbedrift, og Skistar er i ferd med å bli det.  

Intervjuene indikerer at verdiskapingsveksten ikke direkte kan linkes til delplanen for reiseliv, men planen har 

støttet opp om utviklingen som allerede foregår. For eksempel er bærekraftssertifisering noe de fleste bedrifter 

er opptatt av, for å holde på stadig mer miljøbevisste privatkunder og fordi sertifiseringen er et krav for å kunne 

være vertskap for kurs og konferanser. I tillegg er opplevelsesorientert reiseliv veldig i vinden, slik at planens 

arbeid med å få i gang partnerskap mellom ulike aktører og koordinert produktutvikling er svært relevant. 

Planens ekstra markedsmidler har trolig også vært med å bidra til noe økt etterspørsel etter reiselivsprodukter.  

Som vi vil se nærmere på i senere avsnitt er det de tre nokså ulike reiselivsområdene Hallingdal, Hurumhalvøya 

og Ringerike som har jobbet mest systematisk med destinasjonsutvikling gjennom perioden. Det er også disse 

områdene som har opplevd økt vekst i verdiskaping i planperioden. 
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5. Har planen hatt en effekt?  

Regional delplan for reiseliv har virket i seks år og nå som den ikke skal videreføres er det interessant å studere 

hvilke effekter planen har hatt.  

Reiselivsplanen har bestått av et 70 siders langt dokument, som gir en situasjonsbeskrivelse og konkretiserer 

satsningsområdene. Planen har vært fulgt opp med årlige handlingsplaner. Det er årlig rapportert inn hva som 

er gjort knyttet opp mot de enkelte tiltakene. Som beskrevet innledningsvis har også handlingsplanene vært 

utarbeidet i et samspill mellom reiselivsnæringen, reiselivets organisasjoner, virkemiddelaktører og regionråd/ 

kommuner. Handlingsplanene har vært et partnerskapsdokument på lik linje med selve reiselivsplanen og 

tiltakene til planen har vært eid av hele partnerskapet i Team Reiseliv.  

Vi kan i denne evalueringen ikke trekke en direkte linje mellom planen og utviklingen i reiselivsnæringen som vi 

kan lese av diverse statistikk, men det er grunn til å tro at planen har påvirket i riktig retning. Antakelsen støttes 

av representanter for næringslivet i kommuner vi har snakket med. Særlig det med et felles samlende dokument 

og oppslagsverk, tverrfaglighet og møteplasser blir trukket frem av de vi har snakket med som viktige effekter av 

planen. Vi hadde møttes mer sjeldent uten planen - var det én av de vi snakket med som uttrykte.  

For å studere effekter av Regional delplan for reiseliv har vi studert effekter som planen kan ha bidratt med på 

regionalt og lokalt nivå på satsningsområdene til planen.  

5.1. Effekt på destinasjonsutvikling  

Destinasjonsutvikling fordrer et systematisk arbeid med å utvikle reiselivsprodukter som er tilpasset reisemålet. 

Med reiselivsprodukter tilpasset reisemålet forstår vi alle reiselivskonsepter som reiselivsnæringen i Buskerud 

tilbyr: skidestinasjon, opplevelser, hytteturisme, Fjell-Norge, vandring, glamping med mer. Noen destinasjoner 

er forbundet med flere ulike konsepter, eksempelvis er Hemsedal både en skidestinasjon og en hyttekommune, 

samtidig som Hemsedal er en del av Fjell-Norge.  

Utvikling av konsepter fordrer samarbeid mellom ulike aktører og en forståelse av reiselivsbedrifters 

komplementaritet. For at en destinasjon skal være attraktiv er den avhengig av å tilby noe særskilt som man er 

villig til å betale for og bruke tid på, såkalt «reason to go». «Reason to go» er ofte en kombinasjon av 

kommersielle og ikke-kommersielle natur- eller kulturgoder. På stedet må det typisk være et godt og variert 

tilbud av opplevelser, servering og overnatting, og gjerne skreddersydde kombinasjoner av disse. I tillegg er man 

avhengig av god tilgjengelighet i form av fysisk infrastruktur, digital informasjon og bookingløsninger. 

Buskerud Fylkeskommune skal ha en stor del av æren for at man har fått til masse i 

reiselivet i vår region – representant for Hallingdal 

Planen burde ha kommet lengre på noen av satsningsområdene. 

-Tidligere representant for Team Reiseliv 
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Selv om bedriftene ved en destinasjon konkurrerer er de alle komplementære, selv innenfor samme næring. Man 

benytter seg som regel av ulike restauranter på en ferie, og selv om man velger å leie en familiehytte til over-

natting tar man kanskje med ungene på et bassengbesøk på hotellet ved siden av mot betaling. 

Regional delplan reiseliv sin effekt på destinasjonsutvikling må komme til syne som endring i fokus og tenkemåte 

som reiselivet i ulike deler av Buskerud har på dette som følge av planen.  

Ved siden av å trekke på elementer fra selve planen har vi studert de årlige handlingsplanene og identifisert 

konkrete handlinger knyttet opp mot destinasjonsutvikling. Vi vurderer videre om tiltakene samlet sett framstår 

som relevante for å nå målene som er satt. Måloppnåelse diskuteres med bakgrunn i informasjon fra intervjuene 

og erfaringer fra de årlige sluttrapportene. Siden det er effekten av planen som skal evalueres blir det å se på om 

reiselivet har endret fokus og handling som følge av planen en sentral problemstilling. Tabellen under viser mål 

og tiltaksområder innen destinasjonsutvikling, og synliggjør hvilke tiltak som ifølge handlingsplanene er iverksatt 

hvert år i planperioden.  

Figur 5-1: Mål og tiltak innen destinasjonsutvikling 

 

5.1.1. Vurdering av tiltakene 

Tiltakene under destinasjonsutvikling sikter mot å skape møteplasser og utvikle felles planer og partnerskap 

mellom ulike private aktører og det offentlige. Mye arbeid har vært innrettet mot å opprette landsdels- og 

destinasjonsselskaper for organisering av reiselivet, i tillegg til å løfte utfordringen med fellesgodefinansiering. 

Videre legger tiltakene opp til å øke kunnskapen om type utvikling på de ulike destinasjonene (varme og kalde 

senger) både historisk og framover, for å kunne innrette produktsatsningen videre på en hensiktsmessig måte. 

Bærekraft er et overordnet fokus i destinasjonsutviklingen.  

Tiltakene fremstår i stor grad som relevante for å oppnå mer helhetlige og koordinerte reiselivsprodukter, og for 

å jobbe strategisk med produktutvikling. Felles masterplaner kan bidra til stordriftsfordeler og forutsigbarhet. 

Selv om bærekraftssertifisering foregår på bedriftsnivå fremstår et helhetlig fokus på bærekraft på destinasjoner 

som viktig, idet tilreisende er avhengige av et bredt spekter av produkter ved en destinasjon. Også utviklingen i 

Mål 1. Buskerud skal ha velfungerende, bærekraftige reisemål som lykkes i internasjonal konkurranse

2. Lovforankret løsning på fellesgodeproblematikken innen 2014

3. Buskerud skal bli best på å omsette kundebehov til kjøpbare produkter. Dette skal skape ny attraksjonskraft både nasjonalt og internasjonalt.
2010/

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tiltak 

1. Stimulere til utvikling og oppdatering av langsiktige utviklingsplaner (Masterplaner) og partnerskap som gir 

forutsigbarhet for aktører, det offentlige og potensielle investorer (herunder landsdels/destinasjonsselskap)
x x x x

2. Bistå i utviklingen av bærekraftige destinasjoner, gjennom program for bærekraft

3. Oppdatere og videreutvikle hytteveilederen som verktøy for offentligee og private aktører, samt kurs i praktisk 

bruk
x

4. Fellesgodeutfordringen løftes slik at den finner en politisk løsning innen 2014 x x

5. Innhente/skaffe til veie kunnskap om konsekvenser av reduksjon eller press på varme senger, og hvordan denne 

utfordringen kan håndteres
x x x

6. Øke kunnskapen om utviklingen av private fritidsboliger fører til endringer på destinasjonene og hvilke muligheter 

og utfordringer disse endringene gir.
x

7. Stimulere til systematisk bruk av gjesteundersøkelser og andre former for markedsdata som grunnlag for produkt- 

og konseptutvikling. Bidra til å etablere systemer for evaluering og måling, samt tilgjengeliggjøring av kunnskap fra 

gjesteundersøkelser

x x x x

8. Årlige gjesteundersøkelser gjennomføres i et samspill mellom destinasjoner/regioner, FoU miljø og 

fylkeskommunen. Kunnskapen om gjestene vil øke kompetansen om kundebehov og gi kunnskap for å målrette 

markedsarbeidet

x x x x

9. Etablere triple helix utviklingsprosjekt innen markedsrettet produkt-/konseptutvikling. Tiltaket forutsetter 

deltakelse fra sentrale aktører.
x x x x x

10. Stimulere til bærekraftig næringsutvikling knyttet til verneområder. x x

Destinasjonsutvikling
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varme versus kalde senger er viktig å forstå for å kunne utvikle destinasjonen på en måte som er relevant for 

publikum, og for å innrette arealavgrensning framover til ønskede formål. 

5.1.2. Vurdering av måloppnåelse 

Buskerud er et stort og variert fylke med mange ulike reiselivsdestinasjoner, der måloppnåelse på destinasjons-

utvikling har vært varierende fra sted til sted. Siste tilgjengelige årsrapport for Delplan reiseliv (2015) indikerer 

at arbeidet med å finne hensiktsmessige organiseringer begynner å bli mer og mer avklart, og vi går her kort 

gjennom det viktigste arbeidet som er gjort. 

Når det gjelder reisemålsorganisering er det blitt gjort mye utredningsarbeid i perioden, og trenden er at det 

jobbes med tematiske klynger heller enn en fylkesavgrensning. En slik type organisering har man god erfaring 

med nasjonalt fra blant annet klyngene Fjord-Norge på Vestlandet og vinteropplevelser i Nord-Norge.  

Det har blitt jobbet med to overordnede paraplyer, der Fjell-Norge har kommet lengst. Organisasjonen kobler 

fjellområdene i Buskerud, Telemark, Oppland og Hedmark sammen, områder som tilbyr samme type reiselivs-

produkter. Arbeidet er i sluttfasen og det har i 2016 blitt søkt om midler til å opprette selskapet.  

En felles paraply for Øst-Norge ble sett på som aktuell for 

indre deler av Buskerud, men arbeidet har fra 2015 rettet seg 

mot Visit OSLOregion i stedet. Osloregionen har en sterk 

attraksjonskraft som hovedstad, og sentralt beliggende kom-

muner i Buskerud og andre fylker rundt ser seg tjent med å spille på komplementariteten med Oslo. Buskerud 

byr på dagsutflukter fra Oslo til natur- og kulturomgivelser både ved sjøen og til fjells. Sonderingsarbeidet som 

har blitt gjort her fremstår som nyttig, og det er positivt at man tør å skrinlegge eksisterende planer for å få en 

mest mulig strategisk god organisering. 

Destinasjonsselskapet Visit Drammen ble nedlagt i perioden, men det nye selskapet Destinasjon Drammen er 

aktivt fra 2016, og skal koordinere arbeid mot besøksnæringen. Også 

Visit Hurum har blitt etablert i 

perioden for å tiltrekke turister 

til Hurumhalvøya. Hurum byr på variert kulturlandskap langs kysten 

enkelt tilgjengelig på dagstur både fra Oslo og Drammen, i tillegg til byene 

i Østfold via Oslofjordtunellen, og kan ha et stort uutnyttet potensiale.  

Ringerike og Hole har fra 2013 vært tilknyttet destinasjons-

selskapet Visit Gjøvikregionen, sammen med Gjøvik, Toten, 

Land og Hadeland. Kommunene har mye til felles, og tilbyr 

småbykultur og naturopplevelser i skog og mark i nær tilknyt-

ning til Oslo. Visit Gjøvikregion har også etablert en nær tilknytning inn mot paraplyen Visit OSLOregion og 

man er svært fornøyd med organiseringen.  
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Til tross for at destinasjonsselskapet Visit Hallingdal ble nedlagt i 2014 har Hallingdal flere sterke merkevarer 

som driver med systematisk destinasjonsutvikling. Geilo ble i 2010 utpekt som 

nasjonalparklandsby, har fått særskilte statlige midler for å opprettholde vertskaps-

funksjoner og har et eget destinasjonsselskap, Visit Geilo. I 2012 fusjonerte Geilos to 

skisentre og byttet navn til Geilo Holiday for å profilere et helårsprodukt. Dette betegnes 

som en milepæl i riktig retning for å samle destinasjonen og gi en bedre totalopplevelse 

for gjestene, og Geilo Holiday fungerer i dag nærmest som et supplerende destinasjons-

selskap. Hemsedal har siden 2010 hatt VRI-midler fra Forskningsrådet 

for å heve kvaliteten ved destinasjonen, og har et velfungerende 

destinasjonsselskap i samarbeid med Skistar. Satsningene ble startet 

opp før delplanen ble gjort gjeldende, men ved blant annet å legge vekt på bærekraft og koordinering mellom 

aktører bidrar planen til å forsterke arbeidet som allerede gjøres.  

Også Kongsberg og Nore og Uvdal har et fungerende destinasjonsselskap sammen med Tinn og andre kommuner 

i Telemark, men det er uklart hvor mye arbeid som er gjort i planperioden.  

Siden planen først og fremst fungerer som et styringsverktøy er man avhengig av innsats fra destinasjonene for 

å få effekt. Vi så tidligere at de nokså ulike destinasjonene Hallingdal, sjøkommunene og Ringeriksregionen har 

fått økt vekst i planperioden, og det er også disse som har jobbet mest systematisk med destinasjonsutvikling. 

Dette kan være en indikasjon på at koordinerings- og profileringsarbeidet som planen legger til rette for gir 

resultater så lenge det er et gjensidig engasjement fra lokale aktører.  

Innenfor tilgjengelighet og samhandling har Hallingdal gjort et viktig framskritt mot internasjonal turisme ved å 

etablere chartertrafikk til Leirin flyplass i Fagernes. Ordningen er et felles initiativ fra destinasjonene Geilo (Hol), 

Hemsedal og Beitostølen (Øystre Slidre) i Oppland og finansieres av begge fylkeskommunene, og drift av fly-

plassen finansieres fram til 2019 av Avinor. Charterordningen betegnes som vellykket i å eksponere Hallingdal 

som skidestinasjon for internasjonale gjester fra land som England og Danmark og vil fortsette framover. 

Organisering av fellesgodefinansiering er svært forskjellig fra sted til sted i fylket, men er en spesielt aktuell 

problemstilling ved langrennsdestinasjoner som krever merking av løyper og skilting. Hemsedal har siden 1970-

tallet hatt en vellykket felles finansieringsmodell der både kommunen, grunneiere og Skistar bidrar via 

kontingent til turisttrafikklaget. På Geilo sliter man med å få nok aktører til å bidra til spleiselaget, og her 

etterlyser enkelte en turistskattmodell slik mange andre land har. I enkelte kommuner har man innført 

eiendomsskatt der en andel går til fellesgoder, mens andre steder tinglyser hytteutbyggere tomtene med 

avgiftsplikt til spleiselag som løypefinansiering. Den generelle tilbakemeldingen fra intervjuene er at planen har 

hatt lite innvirkning på løsninger til fellesgodefinansiering, men at planen bidrar til å vise hvor viktig 

problemstillingen er for næringen. Ifølge de årlige sluttrapportene og intervjuene gjenstår fortsatt mye arbeid 

på dette området, slik at det bør fortsette å være et fokus for at Buskerud skal ha reisemål som er konkurranse-

dyktige nasjonalt og internasjonalt. Så lenge ferdsel i norsk natur skal være fri for alle, deler mange av intervju-

objektene oppfatningen om at deler av utfordringen må løses på destinasjonsnivå ved å skape felles verdier som 

gir grunnlag for frivillig spleiselag. Mer overordnede fellesgoder som veiinfrastruktur må koordineres på 

Nå har vi innført eiendomsskatt. Fellesgodeproblematikken løses nå med midler herfra. 

- Representant fra Norefjell-kommune 
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fylkesnivå, og her etterlyser enkelte aktører sterkere engasjement fra Buskerud i nasjonale/regionale 

arbeidsforum.  

Kunnskap om utviklingen i kalde og varme senger er som nevnt viktig for å innrette reiselivssatsning, og delplanen 

for reiseliv har som nevnt lagt opp til å spre kunnskap om dette i fylket. Det har i perioden skjedd en endring i 

markedsstrukturen, der den kommersielle overnattingskapasiteten (varme senger) har blitt bygget ned mens 

mer areal har blitt prioritert til hytteformål (kalde senger).  

Varme senger er assosiert med høyere verdiskaping i den tradisjonelle reiselivsnæringen, mens kalde senger 

gjerne genererer mest aktivitet for bygg- og anleggsbransjen og handelsnæringen, spesielt i investeringsfasen.  

Generelt er det noen fordeler ved å ha et visst tilbud av varme senger. Varme senger genererer langt mer 

inntekter til innholdsbransjene i reiselivet og bidrar mest til destinasjonsutvikling. Videre har typiske hytte-

reisemål nær all aktivitet i helger og ferier, mens destinasjoner med varme senger i større grad lykkes med jevnt 

aktivitetsnivå og dermed heltids- og helårsarbeidsplasser. På den annen side er det mindre risiko forbundet med 

utvikling av kalde senger da mange små eksterne aktører vil stå for investeringene.  

Kunnskap om utviklingen i kalde og varme senger er som nevnt viktig for å innrette reiselivssatsning. Figuren 

under viser indeksert utvikling i varme og kalde senger i Buskerud fra 2005 til 2015. Varme senger er assosiert 

med høyere verdiskaping i den tradisjonelle reiselivsnæringen, mens kalde senger (hyttebrukere) gjerne 

genererer mest omsetning for bygg- og anleggs- og handelsnæringene. Det er lite referanser til hvordan denne 

utviklingen styres i Buskerud, men generelt vil mange legge vekt på varme senger fordi de bidrar mest til 

destinasjonsutvikling. De senere års vekst i varme senger og verdiskapingsvekst i innholdsdelen av reiselivet kan 

indikere at man har lykkes med å øke denne typen tilreisende.  

 

Tabell 5-1: Indeksert utvikling i varme og kalde senger i Buskerud. Kilde: Statistikknett (2016) 
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Det er først de to siste årene man har sett en vekst i varme gjestedøgn, mens utviklingen før i stor grad var drevet 

av kalde senger. Veksten i varme gjestedøgn de siste årene er i tråd med nasjonal vekst og henger trolig nært 

sammen med valutakurs som har økt attraktiviteten av Norgesferie både for nordmenn og utlendinger.  

Det er lite referanse til håndtering av varme og kalde senger i de årlige sluttrapportene til delplanen. Det er heller 

ikke tydelig hvem som har ansvaret for å spre informasjon og hva budskapet egentlig er. Ifølge intervjuene har 

ikke fylkeskommunen vært i førersetet når kommuner har tatt valget om å utvikle hyttemarkedet.  Det har 

vært en egen innsatsstyrke for distriktsreiselivets utfordringer som ble satt opp i lys av finanskrisen der dette kan 

ha vært ett av temaene. Innsatsstyrken hadde varierende aktivitet og ble besluttet nedlagt i 2015. Det er noe 

uklart hva som kom ut av dette arbeidet.  

5.2. Effekt på markedssituasjon 

Buskerud er i konkurranse med andre destinasjoner om å tiltrekke seg norske og utenlandske turister. 

Konkurransen om turistene er hard og styres i tillegg av utenforliggende faktorer som påvirker den enkeltes valg, 

eksempelvis valutakurser, reisetid til destinasjon og destinasjonens profil. Sosiale medier gjør kundenes opplevde 

tilfredshet og profilering av denne til et nytt og sterkt markedsføringsmiddel. Det å omsette kundebehovene til 

kjøpbare produkter bidrar til å tiltrekke seg nye kunder. Internasjonal markedsføring er sentralt for å tiltrekke 

seg kunder fra utlandet. Skal Buskerud være attraktiv for internasjonale turister fordrer dette en infrastruktur 

som kan betjene et slikt marked.  

Effekten på markedssituasjonen må komme i høyere antall tilreisende. Dette kan måles gjennom offentlig 

statistikk – alle kommersielle overnattingsbedrifter rapporterer inn gjestedøgn til SSB.  

Regional delplan reiseliv setter et mål om fire prosents økning i utenlandske gjestedøgn, og tre prosent i norsk 

marked innen 2016.4 Planens klare målsetting gjør det enkelt å måle om Buskerud har nådd sin andel.5  

I likhet med verdiskaping må målet for markedssituasjon kunne sees som et overordnet mål, som alle tiltaks-

områdene i prinsippet kan bidra til på lengre sikt ved å gjøre bedriftene og destinasjonen mer attraktiv. Det er 

likevel definert konkrete tiltak som kan være med å øke etterspørselen på kortere sikt, og disse er oppsummert 

i tabellen under.  

                                                                 

4 Formuleringen i delplanen er noe uklar, da det ikke er tydelig om målet viser til årlig vekst eller samlet vekst over 
perioden. Ifølge Buskerud fylkeskommune er målet samlet vekst for hele perioden 2010-2016.  
5 TØI er også i gang med å utarbeide en egen ringvirkningsanalyse for reiselivet i Buskerud i 2016, som inkluderer 
beregninger på flere overnattingsformer også utenom de kommersielle. TØI gjorde en tilsvarende analyse i 2010, og 
utviklingen her kan gi et mer komplett bilde av situasjonen enn det vi får av å kun vurdere kommersielle overnattinger. 
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Figur 5-2: Mål og tiltak under satsningsområdet markedsutvikling 

 

5.2.1. Vurdering av markedstiltakene 

Det er igangsatt fem tiltak som kan karakteriseres som direkte markedsarbeid.  

For det første er det satt av ekstra markedsføringsmidler i forbindelse med planen i et 3-årig markedsprogram, 

for å tiltrekke flere tilreisende til Buskerud på kortere sikt. I perioden 2011-2013 ble det fordelt 2 millioner kroner 

årlig, fordelt på sommer- og vintermidler. Både klynger av bedrifter og destinasjoner har kunnet søke om midler 

fra potten, med krav til matching fra egne budsjett. Det har vært lite føringer på bruk av midlene, som kunne 

benyttes til ulike operative markedstiltak, og med valgfrie samarbeidspartnere inkludert turoperatører. Det har 

vært krav til internasjonal matching med Innovasjon Norge der det er naturlig. En stor del av vintermarkeds-

midlene har blitt tildelt Geilo og Hemsedal, men også Ål, Uvdal og Norefjell har fått tildelt midler. Flere av de 

samme har fått tildelt sommermidler, i tillegg til Ringerike.  

De øvrige tiltakene er rettet mot å bygge markedskompetanse hos både private og offentlige reiselivsaktører. De 

er ment å gjøre bedriftene bedre rustet til å strategisk innrette arbeidet på en hensiktsmessig måte for å nå 

målgruppene og for å identifisere markeder der det er størst potensiale.  

Markedstiltakene er i prinsippet hensiktsmessige for å nå målsetningen, men om Buskerud makter å kapre 

markedsandeler avhenger av utvikling i konkurrerende destinasjoner i inn- og utlandet, både på markedssiden 

(etterspørsel) og destinasjonsutviklingssiden (tilbud).  

5.2.2. Vurdering av måloppnåelse på markedssituasjon 

Målsetningen for tiltakene er som skissert 3 prosent vekst i det norske markedet og 4 prosents vekst i det 

utenlandske. Utvikling i antall gjestedøgn i fylket gir en indikasjon på måloppnåelse for markedsarbeidet, selv om 

det vil være flere faktorer som påvirker utviklingen. Alle kommersielle overnattingsbedrifter rapporterer inn 

gjestedøgn til SSB, og i figuren under viser vi kommersielle gjestedøgn fra 1998 til 2015, med fokus på utvikling i 

planperioden fra 2010. Det er viktig å ha i mente at alternative overnattingsformer via aktører som AirBnB, 

Finn.no og Couchsurfing har hatt sterk vekst i perioden, men her er det dessverre lite tilgjengelig statistikk.  

Mål

3 % økning i norske og 4% økning i utenlandske gjestedøgn innen 2016. Målsettingene betinger mer ressurser til 

markedsføring og aktiv bruk av strategiske allianser
2010/

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tiltak 

1. Stimulere til mer systematisk bruk av gjesteundersøkelser og andre former for innhenting av markedsinformasjon 

generelt. Bidra til å etablere metoder og systemer for undersøkelse og evaluering.
x x

2. Gjøre markedsundersøkelser og annen viktig informasjon tilgjengelig for aktørene på www.bfk.no/reiseliv x

3. Kompetansetiltak for destinasjoner og bedrifter innenfor temaer som markedskunnskap, markedskanaler, 

internasjonalisering, kulturforståelse, nye medier, segmentering, bruk av PR, pakking og salg
x x

4. Pilotmidler til markedsbearbeiding og markedstiltak som andre aktører kan lære av. Midlene kan brukes både til 

metodeutvikling, utvikling av samarbeidsallianser, testmarkedsføring, markedskanaler og tiltak. Tiltakene må være 

nyskapende og ikke preget av drift. Fokus ligger på å øke internasjonale gjestedøgn og internasjonal 

konkurransekraft. Satsningen på bærekraft bør være et aktivt element i markedsføring av destinasjoner og tilbud i 

Buskerud.

x x x x x

Markedsføring og markedsutvikling
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Figur 5-3: Utvikling i kommersielle gjestedøgn i Buskerud. Kilde: Statistikknett (2016) 

 

Vi ser at norske gjestedøgn har hatt en økning på om lag 12 prosent i perioden, noe som innebærer at målet om 

3 prosent vekst i det norske markedet er oppnådd med god margin. Utenlandske gjestedøgn har derimot blitt 

redusert med cirka 2 prosent over perioden samlet, slik at målet om 4 prosents økning i utenlandske gjestedøgn 

er langt fra nådd. Måling av vekst er som vi ser veldig avhengig av startår, og utenlandske gjestedøgn hadde en 

nedgang i 2009 etter finanskrisen og en liten topp i 2010. Dersom vi måler vekst fra «normalåret» 2008 som vist 

i figuren under, ser vekstbildet likevel nokså likt ut. 

Figur 5-4: Utvikling i kommersielle gjestedøgn i Buskerud, med samlet vekst 2008-2015. Kilde: Statistikknett (2016) 

 

I figuren under har vi dekomponert gjestedøgnene i to ulike overnattingsformer – hotell og camping/hyttegrend. 

Vi ser at det har vært en sterk økning både blant nordmenn og utlendinger i rimeligere overnattingsformer som 

camping og kommersielle hyttegrender, mens hotellene taper. Konkurranse fra de alternative overnattings-

formene kan også gjøre at utviklingen i utenlandske gjestedøgn har vært noe bedre enn tallene for kommersielle 

gjestedøgn skulle tilsi.  
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Figur 5-5: Vekst fra 2010 til 2016 for ulike gjestedøgnssegmenter. Kilde: Statistikknett (2016) 

 

Fram til 2014 hadde utenlandske gjestedøgn i Norge generelt en svak utvikling, både på grunn av høyt prisnivå 

og på grunn av lavkonjunktur i en del av de viktigste utenlandske markedene i Europa. Vi ser dog at det har vært 

sterk vekst både blant nordmenn og utlendinger det siste året, der en viktig årsak er at norsk reiseliv nyter godt 

av lavere valutakurs samt at økonomisk vekst har tatt seg opp blant en del av våre handelspartnere. Sammen-

liknet med Norge for øvrig har Buskerud hatt noe sterkere utvikling i norske gjestedøgn, men svakere på 

utenlandske. Blant utenlandske tilreisende har storbyene, fjordene på Vestlandet og Nord-Norge lenge hatt en 

sterkere attraksjonskraft enn fjelldestinasjoner, som er noe av det Buskerud er mest kjent for. Den globale 

reiselivstrenden mot aktive opplevelser kan gjøre at utviklingen for Fjell-Norge vil være mer positiv fremover. 

Intervjuene og de årlige handlingsplanene indikerer at markedsføringsmidlene likevel har hatt en svært positiv 

effekt, til tross for at målet for gjestedøgn ikke er nådd for utenlandske turister. Aktører i Buskeruds reiselivs-

næring sier at de ekstra markedsføringsmidlene har bidratt til at Buskeruds destinasjoner har tapt mindre gjeste-

døgn enn sammenlignbare områder. De øvrige tiltakene blir ikke nevnt på samme måte, men har også en 

langsiktig positiv effekt. Det har blitt gjennomført flere kompetansetiltak på marked, og BFK har lykkes med å 

tilgjengeliggjøre markedsinformasjon på sine hjemmesider, slik at næringens kompetanse og deling av 

informasjon kan øke over tid. Når det gjelder bruk av gjesteundersøkelser er det blandede synspunkter. I 

planperioden er det til sammen 3 destinasjoner som har gjennomført gjesteundersøkelser, og flere nevner at de 

ikke anser slike undersøkelser som nyttige i forholdet til arbeidet som kommer med. Hemsedal er den eneste 

destinasjonen som systematisk bruker gjesteundersøkelser som innspill til arbeidet med markedsføring og 

destinasjonsutvikling. Via VRI Hemsedalsløftet som gjennomføres i samarbeid med Forskningsrådet og Høg-

skolen i Sør-Øst Norge har Hemsedal betydelig mer ressurser til å gjennomføre og dra nytte av slik informasjons-

innsamling.  
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5.3. Effekt på bærekraftstilpasning 

Utvikling av norsk næringsliv må være bærekraftig for å nå nasjonale og internasjonale klimamål. For reiselivs-

næringen er dette særskilt viktig. Reiselivet er avhengig av transport som er en utslippsintensiv bransje, og for å 

minimere klimabelastning etterspør reisende bærekraft i reiselivsproduktene og destinasjonene de besøker. 

Informanter vi har snakket med oppgir at særlig utenlandske tilreisende vektlegger bærekraft som kriterium i 

valget av reisemålsdestinasjon, og det er et krav for kurs og konferansehoteller. EU-kommisjonen vektlegger at 

konkurranseevnen til den europeiske reiselivsnæringen er tett knyttet til bærekraft.6 Dette poenget påpekes 

også gjennom planen. I dag gir satsning på et ansvarlig og bærekraftig reiseliv et konkurransefortrinn i visse 

markedssegmenter. Videre påpeker planen at «Hensyn til natur, samfunn og lønnsomhet er en komplisert 

balansegang. Ofte er hensynene i konflikt med hverandre.» 

Regional plan for reiseliv påpeker at å reise i seg selv ikke er bærekraftig. Når det er sagt påpeker planen videre 

at reiselivet kan bidra til økt bærekraft gjennom å gjøre hvert enkelt ledd i verdikjeden mer bærekraftig. Gjennom 

fokus på bærekraft kan reiselivsnæringen redusere den negative påvirkningen på omgivelsene som følge av reise 

og aktiviteter.  

Buskerud sitt arbeid med å definere og innføre bærekraftbegrepet som premiss for utvikling av reiselivsnæringen 

oppgis å være et pionérarbeid. Arbeidet har senere påvirket sterkt det nasjonale reiselivsarbeidet med bære-

kraft, og satsningen på dette.  

Viktigheten av bærekraft i reiselivsnæringen ble introdusert i regjeringens forrige reiselivsstrategi Verdifulle 

opplevelser (2007) og innført som overordnet premiss i den nye reiselivsstrategien Destinasjon Norge (2012). 

Her settes utviklingen av Norge som et bærekraftig reisemål som en forutsetning for regjeringens næringspolitikk 

overfor reiselivsnæringen. Innovasjon Norge gis et særlig oppdrag med å bistå til økt bærekraft i norsk reiseliv. 

Dette resulterte i prosjektet «Bærekraftig Reiseliv 2015», hvor Innovasjon Norge inviterte reiselivsnæringen med 

                                                                 

6 Tidligere klima- og miljøminister Tine Sundtofts bemerkninger  

Vi har benyttet gjesteundersøkelser i et tilfelle. Det ble utviklet et postkort som tilreisende kunne 

fylle ut og som la grunnlaget for gjesteundersøkelsen. Resultatene fra denne endret måten og 

fokuset til reiselivsnæringen. Mens man trodde at det var kunst og kultur som var trekkplasteret 

viste det seg å være atmosfæren og idyllen som tiltrakk besøkende.  

- Turistsjef i sjøkommune 

 

Vi har tidligere benyttet gjesteundersøkelser. I forbindelse med rullering av kommunale planer 

skal det utarbeides en ny gjesteundersøkelse. 

- Representant for Norefjellkommune 

«Den nasjonale satsningen på bærekraft i reiselivsnæringen bruker Buskerud 

Fylkeskommune sine ord og definisjoner av bærekraft» - ansatt i Fylkeskommunen  
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i en prosess for å konkretisere og operasjonalisere målene. Geilo Fjellandsby var én av fem destinasjoner7 som 

har jobbet med å finne gode mål og tiltak for å øke sin bærekraft.8 Utfallet av arbeidet var en miljømerkeordning 

på destinasjonsnivå. Per i dag er det bare de fem destinasjonene som var med i piloten som er miljøsertifisert, 

men det er flere som jobber med det, blant annet Hemsedal.  

Miljømerkeordning for destinasjoner er et viktig bidrag i arbeidet med å legge bærekraft som en overordnet 

strategi for utvikling av norsk reiselivsnæring, påpekes det i Destinasjon Norge. Videre sies det at arbeidet med 

destinasjonsmerkeordningen er nybrottsarbeid av internasjonal standard, og Norge vil kunne bli et foregangs-

land for en merkeordning som andre land er interessert i. Beskjedent sagt, har Buskerud og Regional delplan 

reiseliv bidratt inn i dette arbeidet.  

Det er bestemt at reiselivssatsningen i Buskerud skal være bærekraftig, både med henhold til bedrifter og 

destinasjoner. Med bærekraftstilpasning forstår vi at aktørene skal handle ansvarlig i et langsiktig perspektiv. Et 

bærekraftig reiseliv fokuserer både på fordelene for de reisende og på reiselivets innvirkning på mennesker på 

stedene som besøkes, og for verdiene i natur, kultur og lokalsamfunn. Bærekraft handler om at bedrifter og 

destinasjoner handler ansvarlig i et langsiktig perspektiv.  

Kommunene har tatt en aktiv rolle inn mot en bærekraftig utvikling av næringslivet spesielt og utvikling av 

kommunen generelt. Dette har kommet på tvers av kommunene vi har snakket med og er også implementert og 

fulgt opp i kommuner som ikke er sterke reiselivsdestinasjoner.  

Det er tre målsettinger knyttet til bærekraft som skal oppnås, og disse sammen med tiltaksområder er presentert 

i tabellen under. 

Figur 5-6: Mål og tiltaksområder for bærekraft 

 

5.3.1. Vurdering av bærekrafttiltakene  

Det er igangsatt tre tiltak for nå målene om bærekraft. Sertifisering kan nås gjennom et felles samarbeid mellom 

kommunen og bedrifter. Etter vår vurdering er tiltakene knyttet til bærekraft hensiktsmessige for å nå mål-

settingen. Tiltakene ivaretar tre viktige forhold når en bedrift skal sertifiseres.  

                                                                 

7 Sammen med Trysil, Røros, Vega og Lærdal. 
8 Destinasjon Norge – Nasjonal strategi for reiselivsnæringen. Nærings- og fiskeridepartementet 2012 

Mål

1. Buskerud skal ligge i forkant når det gjelder kunnskap om og verktøy for bærekraft i forhold til natur, kultur og 

økonomi. Hensynet til natur, samfunn og økonomi skal gjenspeiles i alle satsninger.

2.  90 % av tilbyderne av kommersielle reiselivsprodukter skal være sertifisert innen 2016. Målet gjelder både bedrifter og destinasjoner.

3. Offentlige aktører skal ha høy kompetanse på bærekraft slik at de kan fremstå som gode premissleverandører. 

Status
2010/

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tiltak 

1. Program for utvikling av bærekraft i bedrifter og på destinasjoner. Målet med programmet skal være "hjelp til 

selvhjelp" som ender med sertifisering. Tiltak skal gjelde alle områdene innen bærekraftsbegrepet, også den sosiale 

delen. Sentrale elementer i programmet er kunnskap, veiledning og informasjon. I tillegg skal det utvikles verktøy 

for å måle andel av sertifiserte bedrifter. Det legges inn incentiver til bedrifter og destinasjoner. 

x x x x x

2. Offentlige aktører skal fremme bærekraft gjennom sitt arbeid som utviklingsaktør og premissleverandør

3. Utvikle kriterier for hvordan bærekraft skal ivaretas i søknads- og planbehandlingen hos offentlige aktører. Målet 

med dette er å gjøre det enklere for søkere å ta nødvendige hensyn og fremskaffe riktig informasjon tidlig i 

prosessen.

x x

Bærekraft
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Slik vi vurderer det bidrar tiltak 3 til å forenkle prosessen for bedriftene gjennom at kommunen i forkant av 

prosessen har lagt til rette for å kunne sertifisere bedrifter i egen kommune. Tiltak 2 styrker det offentlige og gir 

det en rolle som pådriver for gjennomføring av prosessen, mens man gjennom tiltak 1 utarbeider manualer som 

gjør det enklere og mindre tidkrevende for bedriftene å sertifisere seg.  

Intervjurunden ga en dypere innsikt i hvordan arbeidet var organisert i kommunene. Det overordnede inntrykket 

var at kommunene, uavhengig av reiselivets betydning som næring i kommunen, var opptatt av en bærekraftig 

utvikling av næringslivet. På et generelt nivå oppga de fleste at dette var noe som var nedfelt i klima- og 

miljøplanen eller liknende dokument. Bærekraftstilpasningen var etter vår oppfatning vid, og kommunene skilte 

ikke alltid mellom klimatiltak og bærekraft.  

Prosessen knyttet til sertifisering av bedrifter innen bærekraft har i perioden blitt forenklet. Hver bransje har et 

sett med kriterier de må oppfylle. I løpet av perioden har kravene blitt slanket slik at det er lettere for mindre 

bedrifter å bli sertifisert. De vi har snakket med oppgir at det er kommet en digital løsning som bidrar positivt.  

Innovasjon Norge har jobbet tett med reiselivsnæringen i Buskerud (og resten av landet) for å utarbeide 

funksjonelle kriterier for sertifisering av både destinasjoner og bedrifter.  

5.3.2. Vurdering av måloppnåelse innen bærekraft i reiselivsnæringen i Buskerud 

Effekten av planen måles opp mot både kommunens fokus på en bærekraftig utvikling og hvorvidt reiselivs-

bedriftene og kommunene har etterfulgt målene som er skissert i planen.  

Av tre målsettinger knyttet til bærekraft kan kun utvikling i bærekraftssertifiserte reiselivsbedrifter måles. At 

Buskerud skal ligge i forkant når det gjelder kunnskap om og verktøy for bærekraft og at offentlige aktører skal 

ha høy kompetanse på bærekraft må vurderes skjønnsmessig.  

90 prosent sertifisert 

Gjennom de årlige handlingsplanene er målsettinger for bærekraft beskrevet. Blant annet skisserer handlings-

planen for 2016 at 90 prosent av reiselivsbedrifter skal være miljøsertifisert innen utgangen av 2016. Dette er en 

svært ambisiøs målsetting som vanskelig kan nås. Det er to grunner til dette. Reiselivsnæringen består av noen 

større aktører, men hovedsakelig av mindre bedrifter. Når målet er at 90 prosent av reiselivsbedriftene skal være 

miljøsertifisert betyr dette at mange små aktører også må sertifisere seg. Det er grunn til å tro at et arbeid med 

sertifisering ikke blir prioritert i mindre bedrifter med knappe ressurser. Dette støttes av flere av de vi har snakket 

med. Det å få med seg de større bedriftene er enklere enn å få med seg de mindre. En viktig forutsetning for at 

bedriften skal ta jobben med sertifisering er at sertifiseringen kan omsettes til økonomisk gevinst senere. Det å 

sertifisere seg bare for å bli sertifisert ansees ikke som viktig for bedriftene. Sertifiseringen må inngå som en del 

av bedriftens profil overfor kundene.  

En annen utfordring med målet er at ikke alle reiselivsbedrifter er bevisst på at de er en del av reiselivsnæringen, 

eksempelvis servering og opplevelser i byer, og besøksgårder i distriktene for å neve noen, som hovedsakelig ser 

på seg selv som rekreasjonstilbud for lokalbefolkningen. Dette betyr i praksis at måloppnåelsen avhenger av 

Bedriftene vinner anbud på at de er sertifisert. Hotellet fikk ikke tilgang til 

kurs- og konferansemarkedet uten at det var sertifisert. Dette var 

bakgrunnen for at de ønsket å starte prosessen med å sertifisere seg.  
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hvilke bedrifter som regnes som reiselivsbedrifter. Det er gjennomført flere tellinger av reiselivsbedrifter i 

Buskerud. Mens forprosjektet anslo rundt 600 tilbydere av kommersielle reiselivsprodukter, ble måltallet 

redusert ned til 240 av Replan. Bakgrunnen for reduksjonen ble gjort med grunnlag i at bedriftene skulle ha mer 

enn 50 prosent av sin omsetning fra turisme eller direkte relatert virksomhet. Det var særlig bedrifter knyttet til 

servering i Drammen, Kongsberg og Hønefoss, samt tettstedene i nedre del av Buskerud, som ble ekskludert i 

prosessen.  

Med unntak av Rollag står kommunene i Buskerud på listen over kommuner i nettverket til Miljøfyrtårn. Dette 

betyr at kommunene enten har sertifiserte virksomheter eller som har gjort et politisk vedtak om å støtte 

Miljøfyrtårn.  

Arbeidet med bærekraft i Buskerud har gått i faser. I planens første periode ble ressursene lagt på informasjon 

og motivasjon via destinasjonskontorer og felles informasjonsmøter. Vinteren 2013/2014 gikk prosjektledelsen 

over til å ta direkte kontakt med bedriftsledere i større reiselivsbedrifter i regionen. De 120 største kommersielle 

reiselivsbedriftene ble identifisert og kontaktet. Dette ble fulgt opp av en dedikert ressurs i 20 prosent stilling i 

tillegg til innsats fra prosjektgruppen. Det tar mellom 3-12 måneder å gjennomføre en sertifiseringsprosess for 

en bedrift.9  

Fylkeskommunens oversikt over sertifiserte aktører teller 75 bedrifter som faller inn under Menons definisjon av 

reiseliv, og trolig også under Replans definisjon da den ikke inkluderer restauranter i de tettbebygde strøkene. 

Dette innebærer altså at over 30 prosent av de 240 reiselivsbedriftene er sertifiserte miljøfyrtårn.  

Sluttrapporten melder om en klart positiv trend i 2014 og 2015 både i forhold til antall sertifiserte bedrifter og 

bedrifter som er i gang med sertifisering. I figuren under er mørk grønt felt sertifiserte bedrifter, mellomgrønne 

er i en sertifiseringsprosess og de lysegrønne er bedrifter med krav fra Innovasjon Norge til sertifisering. Flere av 

bedriftene som er inkludert i figuren her er matvarebutikker og andre handelsbedrifter som hovedsakelig 

betjener lokalbefolkningen, som Menon ekskluderer i beregningen over. Figuren viser likevel en positiv utvikling 

i antall bedrifter som sertifiserer seg. 

                                                                 

9 Jan Erik Dietrichson: Foreløpig sluttrapport hovedprosjekt bærekraft, RePlan 2015 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  3 9  R A P P O R T  

 

Tabell 5-2: Antall bedrifter som er miljøsertifisert eller i gang med arbeidet i Buskerud. Kilde: RePlan (2015) 

 

Samlet kan man si at selv om målet om 90 prosent sertifiserte bedrifter ikke er innfridd har arbeidet gitt 

resultater og økt interesse fra næringen over perioden. Store aktører som Skistar i Hemsedal og Geilo skisenter 

er nå i ferd med å bli sertifisert, noe som vil representere et betydelig løft. Som diskutert innledningsvis kan det 

også framover være mer hensiktsmessig å vurdere andel omsetning eller årsverk i sertifiserte bedrifter heller 

enn antall bedrifter, på grunn av næringens mange små levebrødsbedrifter som ikke har kapasitet til å jobbe for 

sertifisering.  

Buskerud skal ligge i forkant når det gjelder kunnskap om og verktøy for bærekraft  

Det å sertifisere bedrifter har vist seg å være en tregere prosess enn antatt under oppstarten av Regional delplan 

reiseliv. Det er i perioden jobbet intenst med å mobilisere bedrifter, samtidig som det er satt inn ressurser på å 

utvikle informasjonsmateriell og forenkle kursmateriale og sertifiseringsprosessen. Innsatsen som er nedlagt har 

samlet sett gitt aktørene i Buskerud et klart fortrinn når det gjelder kunnskap om og verktøy for bærekraft.  

Offentlige aktører skal ha høy kompetanse på bærekraft  

Kommunene i Buskerud har høy kompetanse om bærekraft, men som et utvidet begrep. For kommunene handler 

en bærekraftig utvikling om en helhetlig utvikling av samfunnet, snarere enn en enkeltnæring. Satsninger på 

bærekraft kommer tydelig frem som satsningsområde i kommunenes klima- og miljøplan.  

I vår kommune ligger bærekraft til grunn for alt vi foretar oss – næringskonsulent i 

Buskerud  

 

Kommunen krever bioenergi på alle større utbygginger. Dette for å ivareta 

bærekraftprinsippet – representant for kommune i Buskerud  
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Innovasjon Norge har vært sterkt involvert i arbeidet med bærekraft i Buskerud. I løpet av perioden har de innført 

krav om miljøsertifisering av sine kunder. Kravet kommer tydelig til syne i sluttrapporten på bærekraftprosjektet 

og har økt andelen bedrifter som er sertifisert i Buskerud med ti bedrifter per 25. januar 2015.  

5.4. Effekt på kompetanse 

Kunnskap spiller en stadig viktigere rolle for bedrifters konkurranseevne. Reiselivsnæringen er intet unntak. 

Norske bedrifter har et lagt høyere kostnadsnivå enn bedrifter i de fleste andre land. Siden norske konkurranse-

utsatte næringer vanskelig kan konkurrere på pris alene, blir kvalitets- og kunnskapsbygging stående sentralt. En 

regions evne til å utvikle seg, møte fremtidige utfordringer og derigjennom forbli konkurransedyktig er i økende 

grad avhengig av næringslivets investeringer i kunnskap og kompetanse og dens evne til å utnytte den human-

kapitalen som finnes i regionen og tiltrekke seg ny.10 

Norge har lenge satset på utdanning og stadig flere unge velger å ta en høyere utdannelse, noe som også er 

gjeldende i Buskerud. Figuren under viser netto årlig vekst i perioden 2001 til 2015 i personer med høyere 

utdanning i aldersgruppen 20-29 år i henholdsvis Norge og Buskerud. Utviklingen i Buskerud følger den nasjonale 

trenden. I perioden etter finanskrisen lå den årlige veksten blant unge med høyere utdannelse i Buskerud høyere 

enn nasjonalt.  

Figur 5-7: Netto årlig vekst i personer med høyere utdanning i aldersgruppen 20-29 år. Kilde: SSB/Menon (2016) 

 

Dette forplanter seg videre i samfunnet, og konkurransen om arbeidstakere fordrer at bedriftene kan tilby en 

interessant jobb som er relevant for det utdannelsesnivået arbeidstakeren har. Næringer som ikke satser på 

kompetanse vil vanskelig nå opp i konkurransen om de beste hodene.  

Det viktigste for reiselivsnæringen er å ha rett kompetansenivå til rett jobb. Samtidig er det et mål å øke 

kompetansenivået i reiselivet i Buskerud i et lengre perspektiv. «Aktiviteten og lønnsomheten i næringen må 

bedres, slik at næringen kan fremstå både med attraksjonskraft og vilje/evne til å tilby konkurransedyktige 

lønninger, utviklingsmuligheter og gode arbeidsforhold.»11  

                                                                 

10 Espelien m flere: «For egen maskin – Samhandling og samspill i Hallingdal». Menon 2015  
11 Jakobsen & Espelien: En kunnskapsbasert reiselivsnæring, Menon 2012 
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Regional delplan reiseliv påpeker viktigheten av kompetanse og planen fastslår at kompetanse er den aller 

viktigste forutsetningen for at reiselivet skal ta ut sitt potensial fremover. Målsettingen med arbeidet har vært 

at reiselivsnæringen skal betraktes og utvikles som en kompetansenæring. Denne sammen med tiltaksområder 

og oppfølging av disse gjennom planperioden er illustrert i tabellen under.  

Figur 5-8: Mål og tiltaksområder på kompetanse 

 

5.4.1. Vurdering av kompetansetiltakene  

I løpet av perioden er det satt i gang syv tiltak for å nå målsettingen innen kompetanse. Noen tiltak er av generell 

karakter som støtter opp om arbeidet med kompetanseutvikling og tiltak for å måle kompetanseutvikling.  

Tiltakene som er gjennomført i planperioden egner seg etter vår vurdering til å nå målsettingen innen 

kompetanse. Det første tiltaket, som går på å kartlegge kompetansenivået i reiselivsnæringen i Buskerud, bygger 

opp om å etablere en nullpunktsmåling. Det å få på plass dette er sentralt for arbeidet med målsettingens del 2 

som går på utvikling av næringen som en kompetansenæring.  

Tiltak 2-5 bygger opp om målsettingens andre del med utvikling av kompetanse. Tiltakene tar inn over seg at 

reiselivsnæringen har både ulikt behov for kompetanse og for grad av kompetanse.  

Samtidig oppfatter vi at noen av tiltakene er vagt formulert. «Tilgjengeliggjøre og stimulere til» og «legge til rette 

for» er tiltak det er vanskelig å argumentere for eller imot måloppnåelse av. Samtidig kan slike formuleringer 

være nyttige når det er flere aktører som er involvert og ansvarlig for gjennomføringen. 

Tiltak 3 og 4 oppfattes som klare og med en klar målsetting. Etablering av et program for rekruttering av 

kompetent arbeidskraft og ledelse tar inn over seg at reiselivsnæringen har ulike behov for kompetanse. 

Etablering av et tyngre forsknings- og kompetansesenter for reiseliv i Buskerud som aktørene kan benytte aktivt 

synes også et svært relevant tiltak. Tiltaket støtter direkte opp om målsettingen med utvikling av reiselivs-

næringen som en kompetansenæring.  

Tiltak 5 støtter direkte opp om utvikling av og tilførsel av kompetanse til reiselivsnæringen i Buskerud. Tiltaket 

tar inn over seg at det er behov for ulik kompetanse i reiselivsnæringen, der fagutdanning er en viktig del av 

dette.  

Tiltak 6-7 er av en mer generell karakter. Opplæring i reiselivsplanen bidrar til å spre kunnskap om denne blant 

de som skal benytte planen. Arbeidet er sentralt for å spre kunnskap om planen til de som skal bruke den. 

Systemer for måling av planen angir retning og kan benyttes i arbeidet med å justere kursen og igangsetting av 

ekstra tiltak hvis utviklingen ikke er som ønsket.  

Mål Reiselivsnæringen skal betraktes og utvikles som en kompetansenæring Status

2010/

2011
2012 2013 2014 2015 2016

Tiltak 1. Kartlegge kompetansenivået i næringen i Buskerud x x

2. Tilgjengeliggjøre og stimulere til deltakelse i eksisterende kompetanse- og ledelsespogrammer

3. Program for rekruttering av kompetent arbeidskraft og ledelse x x x x x

4. Etablering av et tyngre forsknings- og kompetansesenter for reiseliv i Buskerud som kan tilføre aktørene relevant, 

anvendbar kunnskap og forsterke triple-helix-arbeidet.
x

5. Legge til rette for godt skoletilbud innenfor reiseliv, både i videregående opplæring, i egne kurs- og skoletilbud for 

reiselivsnæringen, og på høgskolenivå i regionen.
x

6. Utvikle et skreddersydd system for jevnlig måling og analyse av reiselivsnæringen i Buskerud, herunder også indikatorer for bærekraftx x x x x

7. Pådriverrolle for å endre grunnlaget for reiselivsstatistikk hos SSB, da denne per i dag er dokumenterbart feil

Kompetanse
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5.4.2. Vurdering av kompetanseutviklingen i reiselivsnæringen og måloppnåelse 

Det generelle utdanningsnivået i reiselivsnæringen i Buskerud har økt siden Regional delplan for reiseliv ble 

implementert. Samlet sett har andelen personer som har høyere utdanning eller videregående opplæring som 

høyeste fullført utdanning økt, mens andelen personer som kun har grunnskoleopplæring har falt. Andelen 

personer som har gjennomført høyere utdanning øker i reiselivsnæringen med unntak av transportbransjen. 

Andel med grunnskole som høyeste fullførte utdanningsgrad reduseres i innholdsbransjene opplevelser, 

overnatting og servering, er stabil innen transport og reduseres noe i formidlingsbransjen.  

Målsettingen for kompetanse er todelt 

Målsettingen er at reiselivsnæringen skal betraktes og utvikles som en kompetansenæring. Slik vi tolker det 

utgjør dette to mål der det ene kan måles.  

Målet knyttet til at reiselivsnæringen skal betraktes som en kompetansenæring handler om omdømme til 

næringen. Det er grunn til å tro at det er store forskjeller mellom bransjene til reiselivsnæringen. Det er også 

grunn til å tro at kompetanse kan omfatte mer enn utdanningsgraden til den som utfører arbeidet. Det at den 

som leverer en vare eller en tjeneste er dyktig i det den gjør vil gjenspeile kundens oppfatning av dennes 

kompetanse. Faglært arbeidskraft fremstår som viktig i flere bransjer i reiselivsnæringen. I deler av næringen er 

kompetanse knyttet opp mot godkjenninger, eksempelvis sertifikat for kjøretøy, klatrekurs, instruktørutdanning 

for ski, hotellfagskole, utdannings om vinkelner, kokk med flere.  

Riktig kompetanse til oppgaven som skal utføres er med andre ord viktigere enn den faktiske utdanningsgraden, 

og påvirker etter vårt skjønn om reiselivsnæringen kan betraktes som en kompetansenæring. Fremveksten av 

store og relativt kapitalsterke aktører innen hotellkjeder, transportselskaper og reiselivsinvestorer påvirker 

utviklingen og bruk av kompetanse positivt og har bidratt til en profesjonalisering av næringen.  

Representanten vi snakket med fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (nå en del av Høgskolen i Sørøst-Norge) 

oppga at søkertallene til høyere utdanning innen reiseliv var stabile over tid og rekrutteringen til reiselivsstudiene 

var statisk.  

 

Dette er ikke noe nytt og den samme utfordringen ble påpekt gjennom forskningsprosjektet En kunnskapsbasert 

reiselivsnæring fra 2012. Studien påpekte at reiselivsnæringen nasjonalt hadde et lavt formelt utdanningsnivå. 

Bare 14 prosent av de ansatte i næringen har en treårig høyere utdanning, og bare 2 prosent av de ansatte har 

universitets- eller høgskoleutdanning på masternivå. Nesten 40 prosent av de ansatte innen reiseliv har kun 

grunnskole. Vi skal senere se at denne andelen er høyere i Buskerud i 2015. Samtidig skal vi se at andelen med 

videregående og høyere utdanning er høyere enn det den nasjonale studien viste i 2013.  

Det er samme antall personer som søker på reiselivsstudiet hvert år. Søkningen skjer 

uavhengig av behovene til næringen.  

- Representant fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold 
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Kompetanseutfordringen i reiselivsnæringen skyldes i stor grad at erfaring fra næringen tillegges klart mest vekt 

ved rekruttering til næringen. På andre plass kommer rekruttering av nyutdannede. Kompetanseutviklingen i 

næringen skjer primært gjennom erfaring og daglig arbeid og gjennom intern opplæring og kurs. I den nasjonale 

studien oppga bedriftene at de benyttet relativt mye ressurser på kompetanseutvikling i bedriftene.12  

I Buskerud oppgis traineestillinger innen reiseliv å ha vært viktige for å rekruttere kompetanse til næringen. Det 

samme gjør prosjektene som er gjennomført i forbindelse med VRI og Reisepol.  

Det andre leddet i målsettingen går på at reiselivsnæringen skal utvikles som en kompetansenæring. SSBs tall 

viser at kompetansenivået øker. 

En svak økning i andel sysselsatte med høyere utdanning i reiselivsnæringen i Buskerud 

For å kartlegge måloppnåelse knyttet til kompetanse har vi sett på utdanningsgraden i reiselivsnæringen i 

Buskerud i begynnelsen av planperioden og på slutten av planperioden. Regional delplan reiseliv ble innført i 

2009. Det er grunn til å tro at vi ikke ser en effekt før etter at planen har virket en stund.  

Figuren under viser gjennomsnittlige andeler med hensyn til utdanningsnivå i to perioder, henholdsvis starten 

og slutten av planperioden. Figuren viser at den gjennomsnittlige andelen som fullfører høyere utdanning økte 

med fire prosentpoeng i siste del av planperioden kontra starten av planperioden. Andelen personer med 

videregående opplæring som høyeste utdanning er stabil, mens andelen personer som kun har fullført 

grunnskolen har falt med om lag tre prosentpoeng.  

                                                                 

12 Reve og Sasson: Et kunnskapsbasert Norge, Universitetsforlaget 2012 

Selv om planen har økt fokus på kompetanseutvikling har ikke Høgskolen så stor plass her. 

Dette skyldes at det etterspørres annen type kompetanse enn det som Høgskolen utdanner. 

Således har VRI og Reisepol hatt større betydning for utvikling av reiselivskompetanse enn 

Høgskolen.  

Planen satte kompetanse på kartet, men ikke hva slags kompetanse man trengte. 

- Representant fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold 
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Figur 5-3: Ansatte fordelt på utdanningsnivå i reiselivsnæringen i Buskerud i to perioder. Kilde: SSB/Menon (2016) 

 

Den generelle utdanningstrenden i reiselivsnæringen i Buskerud er altså positiv. Fra 2008 til 2015 har andelen 

personer som kun har grunnskoleutdanning falt, mens andelen med høyere utdanning har økt i samme 

tidsperiode. Den entydige positive trenden er synlig i de tre reiselivsbransjene som er stedbundne til Buskerud 

og produserer innhold. I tilgjengelighetsbransjene formidlingstjenester og transport er trenden ikke like tydelig. 

Innenfor operative transportyrker er det ikke nødvendigvis stor etterspørsel etter arbeidskraft med høy 

utdanning, siden relevante kurs og sertifikater utenom skolesystemet gjerne er viktigste kvalifikasjonskrav. Innen 

formidling har det lenge vært et generelt høyt utdanningsnivå til tross for en moderat negativ trend i 

planperioden, mye på grunn av språkkrav. Formidlingsbransjen er også den bransjen som har opplevd redusert 

sysselsetting i perioden, både i Buskerud og nasjonalt. Formidling av reiser skjer i økende grad digitalt på portaler 

og er mindre arbeidsintensivt. Mange av innholdsprodusentene som hoteller og opplevelsesbedrifter har også 

egne bookingløsninger og er ikke avhengige av eksterne digitale eller personlige formidlere.  

I de tre reiselivsbransjene som representerer innhold ved destinasjonene reduseres andelen personer som kun 

har grunnskoleutdanning, mens andelen personer med høyere utdanning øker. Samtlige av reiselivsbransjene 

har en høyere andel personer med høyere utdanning i 2015 enn i 2008. Økningen er spesielt merkbar i 

opplevelsesbransjen, der andelen personer med høyere utdanning har økt fra om lag 27 prosent i 2008 til 34 

prosent i 2015. Den relativt kraftige økningen på 7 prosentpoeng skyldes delvis at bransjen sysselsetter relativt 

få personer. I 2008 var det kun rundt 190 personer registrert med høyere utdanning i bransjen, mens det var 270 

personer registrert med høyere utdanning i bransjen ved utgangen av 2015.  
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Figur 5-4: Andel ansatte i reiselivsnæringen fordelt på bransjer og kompetansenivå. Kilde: SSB/Menon (2016) 

 

Trenden vi ser i reiselivsnæringen er gjeldende for hele Buskerud. Sammenlikner vi reiselivsnæringen med resten 

av næringslivet i Buskerud ser vi at andelen ansatte med høyere utdanning har økt begge steder over de to 

periodene. Andelen med videregående utdannelse er større i reiselivsnæringen. Her finner vi mange av de som 

er fagutdannet. Selv om andelen ansatte med grunnskoleutdanning er nedadgående i reiselivsnæringen er denne 

fremdeles høy sammenliknet med andre næringer. Andelen personer som har fullført høyere utdanning øker i 

reiselivsbransjene, og som figuren under har den relative økningen vært større enn i øvrige næringer i fylket. Vi 

kan derfor si at målet om at reiselivsnæringen utvikles som en kompetansenæring er innfridd, siden utviklingen 

går i retning av økt formell kompetanse blant ansatte.  

Figur 5-5: Andel ansatte fordelt på kompetansenivåer i to perioder. Kilde: SSB/Menon (2016) 
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6. Hvordan skal reiselivsnæringen organisere seg nå? 

I 2015 ble det vedtatt at Regional delplan reiseliv ikke skal videreføres utover planperioden, og at den fremtidige 

reiselivssatsningen skal inkorporeres i regional plan for verdiskaping og næringsutvikling. Regional plan for 

verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020 skal legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig nærings-

utvikling i Buskerud. Planen gir aktører i Buskerud prioritering og retning for arbeidet med verdiskaping og 

næringsutvikling på tvers av sektorer. Fra januar 2017 skal reiselivssatsningen i Buskerud inkorporeres i denne 

planen. Dette betyr i praksis at reiselivssatsningen skal inn som en del av det årlige handlingsprogrammet til 

planen på lik linje med annet næringsliv i Buskerud. For reiselivsnæringen betyr dette i praksis at en øremerket 

satsning på reiselivet gjennom seks år nå forsvinner og at finansiering av reiselivsprosjekter nå skal avgjøres i 

konkurranse med prosjekter fra alle andre næringer.  

Mange av de vi har snakket med uttrykker bekymring over at reiselivet mister øremerkede midler. Samtidig er 

det nesten like mange som mener det bør være plass for reiselivsprosjekter i den nye planen også. For at 

Buskerud fylkeskommune skal få kjennskap til hvilke prosjekter som er viktige for reiselivsnæringen etterspør de 

innspill på hvordan reiselivsnæringen kan organisere seg for å frembringe disse. Gjennom dette oppdraget har vi 

sett nærmere på hvordan dette kan gjøres.  

I figuren under er målhierarkiet i planen synliggjort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling skal legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig 

næringsutvikling i Buskerud. Planen skal bidra til å realisere potensialet i næringslivet i fylket. På tvers av sektorer 

Reiselivet vil miste påvirkningskraft når regional delplan reiseliv forsvinner!  

Reiselivet mister sin annerkjennelse som en viktig næring. Samtidig flyttes reiselivet fra å 

være en sær næring til en næring på lik linje med annet næringsliv. 

Figur 6-1: Målhierarki i Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020 
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skal den gi aktører i Buskerud prioritering og retning for arbeidet med verdiskaping og næringsutvikling. Planen 

vil følges opp med årlige handlingsprogram. Planen er retningsgivende for alle aktører som jobber med, eller 

tilrettelegger for, næringsutvikling i Buskerud.»13 

6.1. Innspillene fra reiselivsnæringen må ta hensyn til planens oppbygging 

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling er bygd opp rundt fem temaområder og en 

påvirkningsstrategi. Det er nedfelt en bredt sammensatt arbeidsgruppe på hvert temaområde. Denne gruppen 

jobber med utvikling av tiltak på tvers av næringer innenfor temaet som kan bidra til å realisere og styrke 

mulighetene for økt verdiskapingen i næringslivet i Buskerud. Reiselivet er representert med bransjefolk i enkelte 

temaområder, men ikke alle.  

Siden denne oppbyggingen allerede er valgt og vurdert som funksjonell må innspillene til prosjekter fra 

reiselivsnæringen rette seg direkte mot temaområdene. Slik vi vurderer det er det rom for å videreføre viktige 

satsninger i reiselivsnæringen gjennom temaområdene i den nye planen. Samtidig åpner regional plan for 

verdiskaping og næringsutvikling for satsninger innenfor nye områder.  

Flere av temaområdene i regional plan for verdiskaping og næringsutvikling er i god overensstemmelse med 

satsningen gjennom regional delplan for reiseliv.  

Mange av de tidligere satsninger under Regional delplan reiseliv kan videreføres under fanen vertskaps-

attraktivitet. Kompetanse har eget temaområde i den nye planen og viktige satsninger for reiselivsnæringen 

knyttet til kompetanseutvikling har sin naturlige plass her. Reiselivsnæringen i deler av Buskerud har organisert 

seg i klynger og nettverk og den nye planen gir muligheter for økt satsning på videreutvikling av eksisterende 

konstellasjoner.  

Satsningsområdene i Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling åpner også opp for nye muligheter for 

reiselivsnæringen. Satsninger innenfor entreprenørskap og FoU og innovasjon har hatt en svakere prioritering i 

den tidligere reiselivsplanen, slik vi vurderer det.  

6.2. Organiseringen må ivareta og kunne gi både innspill og tilbakemeldinger 

Det er to måter å organisere innspill til planer som er distinkt forskjellige. Begge måter er kjent og benyttet som 

metode for å engasjere interessenter. Et kontinuerlig arbeid med næringsutvikling i en region krever innsats på 

begge områder.  

6.2.1. Push-effekt 

For at handlingene og tiltakene skal være relevant for næringslivet i Buskerud må Fylkeskommunen få innspill til 

hva slags tiltak som kan føre til økt verdiskaping og produktivitet i næringslivet. Dette må nødvendigvis komme 

fra næringslivet selv eller representanter som kjenner godt til næringene eller utfordringer i regioner. 

Hvilke tiltak som næringslivet har behov for kan variere fra en næring til en annen, men kan også variere innenfor 

samme næring mellom regioner. Dette gjelder også reiselivet i Buskerud og skyldes at reiselivsnæringen i 

                                                                 

13 Buskerud Fylkeskommune. Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020 
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Buskerud har ulik sammensetting og kundegrupper. Det er med andre ord grunn til å tro at selv om reiselivs-

næringen er én næring vil næringen har ulike behov ut ifra hvor i Buskerud bedriftene er.  

Innspill fra næringslivet bør komme i forkant av utformingen av tiltak og de bør gis av næringslivet eller 

representanter for dette.  

Det er alltid en fare for slitasje på nøkkelpersoner når innspill skal gis med basis i enkeltnæringer. Ofte er det 

noen personer som engasjerer seg og av den grunn blir invitert til å gi innspill. Når disse legger ned arbeid i å gi 

gode innspill kan det oppleves som nytteløst hvis innspillene ikke tas hensyn til i utarbeidelse av handlings-

planene.  

6.2.2. Pull-effekt 

Tilbakemeldingene til planen må også organiseres rundt en pull-effekt. Med dette mener vi at interessenter i 

planen gis mulighet til å respondere på de tiltakene som foreslås gjennom planen.  

Det å sende forslag på høring er en mye brukt metode og det er etablert gode rutiner for å ivareta dette. Særlig 

kommuner har systemer som fanger opp og utfører dette. Når det er sagt, foreslår vi at tiltakene til planen sendes 

på høring til et nivå over kommune, hvis et slikt finnes. For reiselivsnæringens del kan dette være et regionråd, 

eller et destinasjonsselskap med ansvar for en større region.  

I regioner der et slikt dedikert organ ikke finnes kan tilbakemeldinger organiseres gjennom andre organer som 

ivaretar utvikling av en større region.  

6.3. Tilbakemeldingene og tiltaksområder bør organiseres regionvis 

Reiselivsnæringen er som vi har sett én næring bestående av flere komplementære bransjer – overnatting, 

servering, transport, formidling og attraksjoner/opplevelser. Det som binder de ulike bransjene sammen er 

fellesskapet i markedet.  

Selv om reiselivsnæringen er definert som én næring er sammensettingen av næringen svært forskjellig i ulike 

deler av Buskerud. Eksempelvis vil reiselivsnæringen i en by-region være opptatt av stedsutvikling og besøks-

attraktivitet, mens reiselivsnæringen i en region med mange hytter vil være opptatt av å tilby opplevelser og 

handel. Reiselivsnæringen i regioner som betjener dagsturister må tilby servering, opplevelser og transport, 

mens reiselivsnæringen i spesialiserte destinasjoner består av bedrifter innenfor alle delene av reiselivs-

næringen. I noen regioner har reiselivsnæringen et tett samarbeid med landbruket, mens den i andre lever av 

tilreisende til annet næringsliv eller kurs og konferansemarkedet.  

Reiselivet i Buskerud er i ulike utviklingsfaser og kan derfor ha ulike behov for offentlig støtte og utviklingstiltak. 

Som vi så i evalueringen brukes for eksempel gjesteundersøkelser i stor grad ved modne og velutviklede 

destinasjoner som Hemsedal for å jobbe profesjonelt med kvalitets- og serviceforbedringer. Mindre utviklede 

destinasjoner med mer begrensede ressurser ser det som mer hensiktsmessig å drive med grunnleggende 

aktiviteter som reisemålsorganisering og destinasjonsutvikling.  
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Store forskjeller mellom hva som utgjør reiselivsnæringen i ulike regioner i Buskerud, og hvem som er den 

viktigste driveren for næringen i regionen og reiselivets «utviklingsstadie» taler for at regionvise innspill ivaretar 

reiselivets interesser og mulighet til å påvirke tiltakene i planen best mulig.  

Selv om alle kommuner i Buskerud har et reiseliv er den en viktig næring noen steder og andre steder en parentes. 

Vi har liten tro på at reiselivet i sistnevnte regioner vil organisere seg for å gi tilbakemelding til planen. For å få 

til en sterk satsning i regioner der reiselivsnæringen har stor betydning anser vi regionvise tilbakemeldinger som 

mest hensiktsmessige.  

6.4. Innspillene bør organiseres gjennom allerede etablerte fora 

Næringen taler selv for å legge en slik funksjon til allerede etablerte fora som dekker større regioner, som tema- 

eller destinasjonsselskap. De ulike foraene gis det formelle ansvaret for å koordinere de innspillene som kommer 

inn og gi en samlet tilbakemelding på tiltak som er viktige å gjennomføre i den enkelte region. Det er derfor viktig 

å få på plass destinasjonsstrukturer også i de delene av fylket som enda ikke har en avklart reisemålsorganisering. 

For å sikre bredden i næringslivet og lokale behov bør lokale fora ta ansvar for å samle næringslivet i mindre 

deler av regionen og samle inn innspill fra disse. Det er et sentralt punkt å invitere næringslivet bredt inn. Selv 

om dette er et forslag til hvordan reiselivsnæringen kan organisere seg for å gi innspill er det begrensede 

ressurser i regioner til å arrangere tilsvarende for hver enkelt næring.  

Gjennom å gi regionvise innspill basert på en bred næringssammensetting vil man samtidig ivareta og høre det 

viktigste næringslivet i hele Buskerud.  

Fora som har ansvar for å gi innspill står også ansvarlig for å utarbeide høringsutkast på prioriteringen av tiltak 

fra Fylkeskommunen. Fora kan hente kompetanse og ekspertise fra kommunene i regionen som kjenner godt til 

denne måten å jobbe på. Vi anser det ikke som hensiktsmessig å involvere næringslivet i denne delen av 

prosessen.  

Et eget forum for reiselivet i Hallingdal er under etablering. Dette kan potensielt gis 

ansvaret for å organisere tilbakemeldinger fra vår region – representant fra Hallingdal.  
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Figur 6-2: Modell for organisering av reiselivsnæringen for innspill og høring på tiltak til planen 

 

 

Kommunene må med på laget og vil ivareta annet næringsliv. Tilbakemeldingene fra flere under intervjurunden 

er at Regional delplan for reiseliv hadde tjent på at kommunene og næringslivet hadde blitt involvert i prosessen 

med å utarbeide tiltak. Dette er ivaretatt i modellen over.  

Det å direkte påvirke egne og relevante fylkespolitikere synes relevant når planen skal vedtas. Det å formidle 

gode argumenter på vegne av egen sak er en taktikk som ofte benyttes. Det er fylkespolitikerne som i siste instans 
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7. Metode, begreper og definisjoner 

I dette kapitlet ser vi kort på hva vi forstår under ulike begreper vi benytter i rapporten, samt hvilke metoder vi 

har benyttet i evalueringen.  

7.1. Definisjon av reiselivsnæringen 

Reiselivsnæringen er én næring bestående av flere komplementære bransjer – overnatting, servering, transport, 

formidling og attraksjoner/opplevelser. Det som binder de ulike bransjene sammen er fellesskapet i markedet. 

Sammen leverer de et mer eller mindre komplett reiselivstilbud til markedet.  

Reiselivsnæringen er inndelt i fem bransjer:  

1. Overnatting – alle overnattingsformer  

2. Servering – alle serveringsformer med unntak av catering, kantine og gatekjøkkener  

3. Opplevelser – et bredt spekter av aktiviteter, opplevelser og kultur  

4. Transport – alle transportformer med passasjerer med unntak av lokal kollektivtransport (taxi, t-bane, 

trikk, lokalbusser)  

5. Formidling – reisebyråer, turoperatører, samt markedsførings- og bookingselskaper 

Lokal handel regnes også som en del av reiselivsnæringen, særlig i distriktene. Tilreisendes og hyttefolks handel14 

lokalt bidrar til at tilbudet er større enn hva den lokale befolkningen etterspør. For denne evalueringen vil vi 

inkludere handel der dette er naturlig.  

Reiselivsnæringen i Buskerud er svært diversifisert, fra spesialiserte vinterdestinasjoner som Hemsedal, Geilo og 

Norefjell, hytteturisme, opplevelsesparker og attraksjoner som bjørneparken i Flå, Sølvgruvene, Blaafarve-

værket, Hallingdal Feriepark med klatrepark, Gordarike familiepark, badeland, til seterliv, kultur, vandring, jakt 

og fiske og downhill sykling, for å nevne noe.  

7.2. Definisjon av verdiskaping 

Verdiskaping er et godt mål på en nærings størrelse. Verdiskaping beregnes som bedriftenes omsetning fra-

trukket kjøpte varer og tjenester. Verdiskaping er et mål på hva interessenter i næringslivet sitter igjen med når 

alle utgifter er betalt.  

En nærings verdiskaping er et mål som er direkte sammenlignbart med målet BNP (brutto nasjonalprodukt) og 

måler den merverdi som skapes i bedriftene i en næring i løpet av et år. Mer spesifikt beregnes verdiskaping i en 

næring som alle bedrifters og organisasjoners omsetning i næringen, fratrukket kjøpte varer og tjenester. 

Verdiskaping er et godt størrelsesmål av to grunner. For det første unngår man dobbelttelling av varer og 

tjenester, noe som gjør det meningsfullt å sammenligne verdiskaping på tvers av næringer og bransjer. Dessuten 

gir verdiskaping et godt bilde på den samfunnsmessige avkastning av næringsvirksomheten. Det skyldes at 

verdiskaping fanger opp avlønningen til de viktigste interessentene (stakeholders) i næringen, det vil si de ansatte 

                                                                 

14 Handel – detaljhandel med dagligvarer, sportsutstyr, møbler og interiør, byggevarer og drivstoff.  
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gjennom lønn, kommunene og staten gjennom inntektsskatt, arbeidsgiveravgift og selskapsskatt, kreditorene 

gjennom renter på lån, og til slutt eierne gjennom overskudd etter skatt. 

7.3. Definisjon av andre begreper 

Med destinasjonsutvikling forstår vi systematisk arbeid med å utvikle reiselivsprodukter på en destinasjon / 

reisemål. Utviklingen skjer i samarbeide mellom offentlige aktører og det private næringsliv. Ofte involveres 

aktører fra forskjellige sektorer for å belyse ulike aspekter på en destinasjon og å sikre at den beste løsning nås. 

Med bærekraftstilpasning forstår vi at aktørene skal handle ansvarlig i et langsiktig perspektiv. Et bærekraftig 

reiseliv fokuserer både på fordelene for de reisende og på reiselivets innvirkning på mennesker på stedene som 

besøkes, og for verdiene i natur, kultur og lokalsamfunn.  

Et marked er summen av alle nåværende, og potensielle kjøpere av et produkt. Siden kjøperne er den viktigste 

kilden i et marked, så er markedets størrelse bestemt av hvor mange kjøpere som finnes til et bestemt tilbud. 

Med markedssituasjon forstår vi da utvikling og andel kunder som reiselivsnæringen i Buskerud evner å tiltrekke 

seg. Markedet til reiselivsnæringen i Buskerud kan deles i et internasjonalt konkurranseutsatt marked og et lokalt 

skjermet marked. Det lokale markedet består av lokalbefolkningen, yrkesreisende og lokale kurs-/konferanse-

gjester, det vil si et marked som er skjermet fra internasjonal konkurranse. Det andre markedet er det som er 

utsatt for internasjonal konkurranse: dvs. den konkurranseutsatte delen av næringen. Dette er den delen av 

næringen som konkurrerer med internasjonale markeder om både norske og utenlandske turisters gunst. I en 

globalisert verden ligger f.eks. skidestinasjonene Geilo og Hemsedal i hard konkurranse med andre internasjonale 

destinasjoner om å tiltrekke seg både norske og utenlandske turister. 

Med kompetanse forstår vi utdanningsnivået til de ansatte i reiselivsnæringen. Det er viktig å påpeke at rett 

utdannelse til jobben er viktigere enn et høyt generelt utdannelsesnivå. Eksempelvis er det bedre å ansette en 

kokk med fagutdanning til å lage mat i en restaurant enn en person som har masterutdannelse. Master-

utdannelsen gir et høyere nivå, men er en helt feil premiss for jobben som skal gjøres.  

7.4. Dokumentgjennomgang  

Vi har gjennomgått totalt seks handlingsplaner i løpet av perioden 2010 til 2016. Vi har også gjennomgått Team 

Reiselivs egne evalueringer. I tillegg har vi sett på eksterne evalueringer av bærekraftprosjektet og KomMed. Vi 

har også lest masteroppgaven som ble skrevet i forbindelse med kartlegging av kompetansenivået i reiselivs-

næringen i Buskerud. For å få en indikasjon på hvordan kommunene i Buskerud har benyttet Regional delplan 

reiseliv har vi studert samfunns- og arealplanene i 10 utvalgte kommuner. Disse er Drammen, Ringerike, Gol, 

Hemsedal, Hol, Krødsherad, Modum, Rollag, Hurum og Nore Uvdal.  

7.5. Intervjuer  

Det er gjennomført 24 dybdeintervjuer i forbindelse med evalueringen. Vi har snakket med både reiselivs-

bedrifter, representanter fra Team Reiseliv, personer med ansvar for næringsutvikling eller bærekraft i 

kommuner, representanter fra destinasjonsselskaper, HiBV og vertskapsfunksjoner. Det er kontaktet enda flere, 

men som ikke har gitt tilbakemelding på om de ville stille til intervju.  
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7.6. Menons regnskapsdatabase  

De økonomiske analysene av reiselivsnæringen baserer seg på Menons bedriftsdatabase. Gjennom mange år har 

Menon utviklet en database som dekker regnskapsinformasjon for alle regnskapspliktige bedrifter i Norge i 

perioden 2004-2014.15 Databasen inneholder regnskapsinformasjon for alle selskaper med regnskapsplikt til 

Brønnøysundregisteret. I dag inneholder databasen informasjon fra over en halv million selskaper. Databasen 

deler norsk næringsliv inn i 13 hovednæringer. Bedriftene i hver hovednæring er igjen delt inn i bransjer. I data-

basen er reiselivsnæringen delt inn i seks grupper: Overnatting, servering, opplevelser, transport, formidling og 

handel. Vi har benyttet aggregerte data fra databasen for å beregne status og utvikling i verdiskaping til reiselivs-

næringen i Buskerud i forkant av Regional Delplan Reiseliv og i planperioden.  

Vi har regnskapsinformasjon for bedriftenes avdelinger. Dette betyr at regnskapsinformasjonen til bedrifter som 

har aktiviteter flere steder er lokalisert til den kommunen der den faktiske aktiviteten skjer. Eksempelvis er regn-

skapsinformasjon for Skistar Hemsedal i databasen skilt fra resultatene til Skistar i Trysil.  

7.7. Annen statistikk  

Vi har også hentet inn annen offentlig statistikk. Vi har benyttet gjestedøgnsstatistikk fra kommersielle 

overnattingsbedrifter fra Statistikknett.no, en reiselivsportal som systematiserer statistikk fra SSB.  

Vi har spesialbestilt data på kompetansenivå i reiselivsnæringen fra SSB på kommunenivå.  

I tillegg har vi benyttet statistikk for bærekraftsertifisering i fylket i merkeordningene.  

 

 

                                                                 

15 Regnskapsdata for 2015 kommer medio oktober og kan benyttes inn i prosjektet.  


