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Forord 

Nordland fylkeskommune ved avdeling for næring og regional utvikling har ønsket å gjennomføre en 

kartlegging av destinasjonsselskapene i Nordlands roller, funksjoner, eierskap og økonomiske 

rammebetingelser. 

Gjennom personlige intervju med alle destinasjonsselskapene i Nordland samt intervju med utvalgte aktører i 

reiselivsnæringen, går vi i denne rapporten nærmere inn på finansiering, arbeidsoppgaver og rollefordeling 

mellom aktørene i næringen.  

Arbeidet har pågått i perioden mars – april 2011. Menon Business Economics v/Anniken Enger har vært 

prosjektleder, med Erik Jakobsen fra Menon og Bård Jervan fra Mimir AS som faglige rådgivere. Vi takker for et 

spennende oppdrag og håper resultatene kommer til nytte i det videre arbeidet. 

Oslo, 7. april 2011 

Anniken Enger, Erik Jakobsen og Bård Jervan 

Menon Business Economics AS og Mimir AS 
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1. Innledning 

Dette oppdraget omhandler oppfølging av vedtaket i fylkestingssaken punkt 5: Endringen i organiseringen av 

markedsføringsapparatet for reiselivet har ført til endringer i oppgavefordeling og aktørene i næringen får nye 

roller. Regionene/destinasjonene i fylket har ulike måter å håndtere markedsføring og utvikling av næringen. 

Nordland fylkeskommune vil følge opp det regionale arbeidet og gi en tilbakemelding i en egen melding til 

fylkestinget til løpet av høsten 2011/våren 2012.  

Formålet med denne rapporten er å lage en oversikt over destinasjonsselskapene i Nordland, hvordan de 

jobber, roller, funksjoner, eierskap, forholdet til offentlige aktører som kommuner og regionråd og økonomiske 

rammebetingelser. Det fremgår også hvordan destinasjonsselskapene organiserer markedsarbeidet sitt, viktige 

medspillere, hvordan de tilrettelegger for salg, og hvordan de nyttiggjør seg av det nordnorske 

markedssamarbeidet. Det fokuseres også på utviklingsstrategier og planer for fremtiden. 

 

1.1. Problemstilling 

I prosjektet kartlegger vi destinasjonsselskapenes nåsituasjon. I tillegg fokuseres det på eventuelle gap mellom 

nåsituasjon og ønsket situasjon, samt forslag til hvordan man kan oppnå ønsket situasjon.  

Følgende spørsmål vil belyses i rapporten: 

• Hvordan ser de enkelte destinasjonsselskapene ut (eierskap, finansiering, oppgaver, markeder) 

• Hvordan ser omgivelsene til destinasjonsselskapene ut – hvem samarbeider de med, og hvordan er 

roller/funksjoner og arbeidsoppgaver fordelt? 

• Hvordan er de økonomiske rammebetingelsene til destinasjonsselskapene, og hvordan finansieres 

driften? 

• Hvordan organiseres markedsarbeidet? 

• Hvordan tenker destinasjonsselskapet veien videre? 

Med roller og funksjoner forstår vi arbeids- og ansvarsdeling mellom 

• Enkeltbedrifter og destinasjonsselskaper 

• De ulike geografiske nivåene (lokale kontorer, destinasjonsselskaper, Nord-Norsk Reiseliv og 

Innovasjon Norge) 

• Andre nettverk (f.eks. Arenaprosjekt, bedriftsnettverk) 

1.1. Prosjektdesign 

For å kartlegge problemstillingen har det blitt gjennomført personlige intervju (face-to-face og pr. telefon), med 

Nord-Norsk reiseliv, alle de 8 destinasjonsselskapene i Nordland og utvalgte ressurspersoner i 

reiselivsnæringen.  

I tillegg er det brukt informasjon, innhentet gjennom Menon sin undersøkelse blant destinasjonsselskap og 

eiere/medlemmer i Norge1. I denne undersøkelsen er det samlet inn informasjon om destinasjonsselskapenes 

eierskap, finansiering, arbeidsoppgaver, markedssatsinger, og eierens tilfredshet og syn på 

reiselivsorganiseringen. 

                                                                 
1
 Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra NHOs Strukturutvalg 
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I dybdeintervjuene er den kvantitative informasjonen kvalitetssikret, samt at man har gått i dybden på de 

forskjellige problemstillingene. Dessuten har vi innhentet økonomisk informasjon om destinasjonene fra 

Menons regnskapsdatabase/Dun & Bradstreet.  

Del 1 viser reiselivets betydning i Nordland. Del 2 beskriver de enkelte destinasjonsselskapene og Nord-Norsk 

reiseliv. Del 3 sammenfatter informasjonen og belyser reiselivsorganiseringen i sin helhet.  
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2. Overordnet beskrivelse av reiselivet i Nordland  

2.1. Overordnet beskrivelse av reiselivsorganiseringen i Nordland 

Nordland fylke har åtte lokale destinasjonsselskap: Vesterålen reiseliv, Destinasjon Lofoten, Destinasjon Narvik, 

Hamsuns rike, VisitBodø, Polarsirkelen reiseliv, Helgelandskysten reiseliv og Destinasjon Helgeland. Disse 

representerer ca. 520 medlemsbedrifter/eiere, 24 årsverk i faste stillinger, og en samlet basisomsetning på ca. 

25,8 mill. Selskapene har en gjennomsnittlig offentlig finansiering på 59 %. Sesongansatte, prosjektstillinger og 

prosjektinntekter kommer i tillegg.  

Landsdelsselskapet Nord-Norsk reiseliv ble opprettet i august 2009, og selskapet overtok oppgavene til de tre 

fylkesselskapene i Nordland, Troms og Finnmark. Selskapet har 70 eiere (hvorav 3 offentlige), og hadde en 

inntekt på 38,17 millioner i 2010, hvorav 84 % er offentlig finansiering. Selskapet har pr. mars 2010, 20 fast 

ansatte fordelt på 18 årsverk.  

2.2. Organisasjonsform 

I Nordland er 3 av destinasjonsselskapene organisert som AS, 4 som medlemsorganisasjoner og 1 som 

interkommunalt selskap.  

På landsbasis er flesteparten av destinasjonsselskapene organisert som AS (65 %), mens 12 prosent er 

medlemsorganisasjoner, 11 prosent er BA (andelslag), 9 prosent er kommunalt drevet og 2 prosent er stiftelse. 

Nordland har dermed høyere andel medlemsorganisasjoner enn landet for øvrig. 

2.3. Antall ansatte 

Destinasjonsselskapene i Nordland har til sammen 24 fast ansatte, og gjennomsnittet ligger på 3 ansatte. 

Hamsuns rike har færrest ansatte med 1, og Destinasjon Lofoten har flest med 5 ansatte. 4 av selskapene har 3 

ansatte.  

På landsbasis har flesteparten av destinasjonsselskapene (28 %) 3 ansatte, og gjennomsnittet ligger på 4,2.  

I den kvantitative undersøkelsen2 fant man at det er en korrelasjon mellom størrelse3 på 

reisemålsorganisasjonene og en del holdninger rundt samarbeid, kompetanse o.l. Sammenhengene kan 

oppsummeres som følger: 

• Jo større organisasjoner, desto mer samarbeid med andre 

• Jo større organisasjoner, desto mer kreativt og lærende fagmiljø 

• Jo større organisasjoner, desto sjeldnere føler respondentene at de ikke har nok kunnskap og 

desto sjeldnere opplever respondentene at organisasjonen er for liten til å fungere som 

kompetent og bredt fagmiljø 

• Jo større organisasjoner, desto sjeldnere opplever respondentene at de må velge oppgaver som 

gir kortsiktige gevinster 

• Jo større organisasjoner, desto mindre bekymret er respondentene for at færre organisasjoner vil 

svekke lokal forankring og legitimitet 

                                                                 
2 Undersøkelse gjennomført av Menon Business Economics for NHOs Strukturutvalg 
3 Størrelse ble målt på tre måter: inntekter, årsverk og antall faste ansatte. 
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Det ble også gjennomført en undersøkelse blant eierne/medlemmene. Denne viste at reiselivsbedriftene er 

klart mer fornøyd med store, dvs. 5 ansatte eller mer, enn med små reisemålsselskaper. Dette gjaldt spesielt i 

forhold til tilfredshet med aktivitetsnivå og kompetanse. 

2.4. Inntekter 

Gjennomsnittlig inntekt for destinasjonsselskapene ligger på 3,2 millioner. VisitBodø har den høyeste inntekten 

med 7,7 mill. og Hamsuns Rike har den laveste med 800 000,-. 

Gjennomsnittlig inntekt for et destinasjonsselskap i Norge ligger på 7,5 millioner (2010). Medianinntekten 

ligger på 4 millioner.  

Inntektsmessig er dermed destinasjonsselskapene i Nordland relativt sett små, sammenlignet med 

landsgjennomsnittet.  

2.5. Eiere 

Gjennomsnittlig antall eiere/medlemmer i Nordland ligger på 75 (Destinasjon Narvik er ikke med i 

gjennomsnittsberegningen, da de ikke er en medlemsorganisasjon, og kun har en eier). Destinasjon Lofoten har 

klart flest medlemmer med 143, mens Helgelandskysten har færrest med 37. Andelen offentlige eiere varierer 

sterkt mellom de forskjellige selskapene. Vesterålen reiseliv og Helgelandskysten reiseliv er heleid av sine 

respektive kommuner. Destinasjon Narvik er eid 100 % av Futurum næringsutvikling.  

På landsbasis ligger gjennomsnittlig antall eiere på 75, og offentlige aktørers eierandel i gjennomsnitt ligger på 

ca 35 prosent. 

2.6. Tidsbruk daglig ledere i Norge vs. Nordland 

Destinasjonsselskapene i Nordland bruker relativt mye tid på innsalg overfor sine eiere/medlemmer. Bortsett 

fra Vesterålen, bruker alle destinasjonsselskapene i Nordland mer tid på innsalg overfor eiere/medlemmer enn 

gjennomsnittet i Norge. Noe av forklaringen kan ligge i at Nord-Norsk Reiseliv har relativt mye midler til 

gjennomføring av markedsaktiviteter som destinasjonsselskapene må selge inn overfor sine medlemsbedrifter. 

Gjennom intervjuene kom det tydelig fram at jo mere midler Nord-Norsk reiseliv disponerer, dess flere 

aktiviteter setter de i verk, noe som igjen medfører økt innsalgsjobb for destinasjonsselskapene.  

Av destinasjonsselskapene i Nordland, bruker Vesterålen reiseliv klart mest tid på operative aktiviteter (60 % av 

tiden), etterfulgt av VisitBodø (50 % av tiden). Begge disse selskapene bruker mer tid på operative aktiviteter 

enn landsgjennomsnittet. Det er antagelig forskjellige forklaringer på hvorfor akkurat disse to bruker mye tid på 

operative aktiviteter. Vesterålen reiseliv er kommunalt eid, og får årlig innbetaling fra sine eiere. VisitBodø er 

eid av sine 80 medlemsbedrifter, men får noe over halvparten av inntektene fra DA midler. Hamsuns Rike, 

Destinasjon Lofoten og Destinasjon Narvik bruker minst tid på operative aktiviteter.  



Menon Business Economics  8 RAPPORT 

Figur 2-1 Tidsforbruk destinasjonsselskap, Norge, Nordland og destinasjonsselskapene i Nordland (kilde: Menon 2011) 

 

 

2.7. Reiselivets betydning i Nordland 

For å vurdere reiselivets viktighet som næring for en region, er det vanlig å beregne såkalte ”Balassaindekser”4. 

Indeksen viser hvorvidt en næring er over- eller underrepresentert i en region relativt til landet som helhet – 

med andre ord et konsentrasjonsmål. Hvis næringens andel av verdiskapingen er like stor på landsbasis som i 

regionen, vil den få verdien 1. Lokale næringer, som dagligvarehandel, bensinstasjoner og frisører vil normalt 

ha en konsentrasjons-indeks på 1. Dersom reiselivsnæringen er overrepresentert i regionen, skyldes det at en 

betydelig andel av inntektene kommer fra utenlandske og nasjonale markeder. Figuren under viser 

reiselivsnæringens verdiskaping i Nord-Norge som et gjennomsnitt av årene 2006 – 2009. Den blå linjen (høyre 

akse) viser at reiselivsnæringen er 3 ganger så høyt konsentrert i både Nordland og Finnmark sammenlignet 

med landet som sådan, dvs. at reiseliv er viktige næringer i disse fylkene. Reiselivet bidrar imidlertid med langt 

høyere verdiskaping i Nordland enn i Troms og Finnmark, hhv. 3,5 mrd., 750 mill. og 750 mill..  

                                                                 
4Balassaindeks er et uttrykk for om næringen er over- eller underrepresentert i fylket. Indeksen er beregnet som følger: 

Reiselivsnæringen i fylkets andel av total verdiskaping i fylket delt på den nasjonale reiselivsnæringens andel av total 

verdiskaping i Norge. 
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Figur 2-2 Reiselivsnæringens verdiskaping i Nord-Norge (Kilde: Menon). 

 

Av alle kommersielle overnattinger i Norge, står Nord-Norge for 10 % av disse. Av de tre fylkene i Nord-Norge, 

er Nordland det største når det gjelder kommersielle overnattinger, da halvparten av alle kommersielle 

overnattinger i Nord-Norge foretas i Nordland, mens 32 % foretas i Troms og 18 % i Finnmark. 

Reiselivsomsetningen i Nordland var på ca. 7 milliarder, og reiselivsnæringen sto for ca. 10 % av verdiskapingen 

i fylket (2009) (se figur under). Høyre akse viser mrd. NOK, og venstre akse viser andel av total verdiskaping i 

næringslivet i Nordland. Reiselivsnæringens andel av verdiskapingen i fylket har gått nedover de senere år, fra 

opp mot 20 % det beste året (2002) til ca. 10 % i 2009.  

Figur 2-3 Omsetning i reiselivsnæringen i Nordland fra 1999 til 2009 (kilde: Menon/D&B) 

 

 

Når det gjelder reiselivsomsetning blant reiselivsselskapene pr. destinasjon i Nordland, viser figuren under at 

bedriftene i Bodø har den klart høyeste omsetningen, med ca. 370 mill. NOK. Deretter følger Destinasjon 

Lofoten og Polarsirkelen reiseliv med noe over 200 mill. NOK.  
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Ser vi på utvikling over tid, har alle destinasjonene hatt en jevn vekst i reiselivsomsetningen de siste 10 årene, 

med en liten nedgang i 2009. Reiselivsomsetningen i Bodø har økt spesielt kraftig.  

Figur 2-4 Omsetningsvekst i reiselivsnæringen (uten transport) i Nordland fordelt på 8 destinasjoner. Løpende mNOK. 

Kilde: Menon/D&B 

 

Imidlertid ser det ut til at de de økende inntektene “spises opp” av tilsvarende økning i kostnadene. Den 

samlede driftsmargin blant reiselivsnæringen i Nordland (sett bort fra transport5), har kun vært på 

gjennomsnittlig 1,6 prosent de siste fem årene6. 48 % av reiselivsbedriften i Nordland hadde i 2008 negativt 

driftsresultat, mens det tilsvarende tallet for 2009 var 42 %. Dvs. at nesten halvparten av bedriftene taper 

penger på driften. 

Figur 2-5 Driftsmargin (driftsresultat i % av omsetning) i reiselivsnæringen i Nordland – hele næringen og næringen 

utenom transport (kilde: Menon/D&B) 

 

                                                                 
5 Vi ser bort fra transport da Hurtigrutens resultater har uforholdsmessig stor påvirkning på marginene. 
6 Kilde: Menons regnskapsdatabase/Dun & Bradstreet.  
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Når vi ser på andel av kommersielle overnattinger i Nordland, finner vi at 26 % av de kommersielle 

overnattingene i Nordland foretas i Lofoten og 21 % foretas i Bodø. De andre regionene står for omtrent 10 % 

hver.  

Det er interessant å legge merke til at selv om Lofoten har den høyeste andelen av de kommersielle 

overnattingene i Nordland i 2009, har Bodø den høyeste reiselivsomsetningen. Dette skyldes strukturen i 

reiselivet de to stedene; Bodø har langt større andel yrkes/kurs/konferanse-trafikk (65 %) enn Lofoten (33 %), 

noe som gir langt høyere rompriser enn ferie/fritidsovernattinger. 

Ser vi på Vesterålen, har de også relativt høy omsetning men en lav andel av de kommersielle overnattingene i 

fylket, noe som også skyldes en relativt høy andel av yrkestrafikk 45 %.   

Figur 2-6 Regionene i Nordland, og deres andel av kommersielle overnattinger, 2009 (kilde: Statistikknett) 
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3. Om destinasjonsselskapene i Nordland 

Landsdelsselskapet og de enkelte destinasjonsselskapene blir beskrevet under. 

3.1. Nordnorsk reiseliv 

3.1.1. Eierskap 
 

 

 

 

 

 

3.1.2. Finansiering 
 

Inntekter totalt (2010):  38 170 000 

Kommersielt salg mot markedet: 6 000 000 

Tilskudd fra kommunen: 2 150 000 

Tilskudd fra fylkeskommunen: 17 400 000 

Tilskudd fra offentlig virkemiddelapparat: 12 620 000 

Årlige innbetalinger fra bedriftene/serviceavgift: 0 

Salg av tjenester til bedriftene: 0 

Andre inntektskilder: 0 

Andel offentlig finansiering: 84 % 

KRD har bevilget 50 mill. over 5 år, 10 mill. pr. år. Tilskuddet fra kommunene går ut i 2011. Nord-Norsk reiseliv 

har mottatt ulikt tilskudd fra de ulike fylkeskommunene, pga. overtagelse av gamle avtaler. Tilskuddet fra 

fylkeskommunen vil bli lavere i 2011.  

Pga. anbudsregelverket får ikke Nord-Norsk reiseliv langvarige avtaler med fylkeskommunen, så det er 

søknadsbasert fra år til år.  

3.2. Vesterålen reiseliv 

3.2.1. Eierskap 
 

 

 

 

 

Etablert: 2009 
Organisasjonsform: AS 
Geografisk nivå: landsdelsselskap 
Antall styremedlemmer: 7, hvorav 1 offentlig representant og 1 politiker  
Antall eiere: 70, hvorav 3 er offentlige   
Antall fast ansatte: 20 ansatte, 18 årsverk 
Sesongstruktur: helårlig 

Etablert: 1960 
Organisasjonsform: Interkommunalt selskap 
Geografisk nivå: region 
Antall styremedlemmer: 7, hvorav 1 offentlig representant og 1 politiker (29 %) 
Antall eiere: 5 kommuner  
Antall medlemmer: 67 bedrifter.  
Antall fast ansatte: 3, antall årsverk: 3 
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3.2.2. Finansiering 
 

Inntekter totalt (2010):  1 876 000 

Kommersielt salg mot markedet:       40 000 

Tilskudd fra kommunen: 1 479 000 

Tilskudd fra fylkeskommunen:                 0 

Tilskudd fra offentlig virkemiddelapparat:                 0 

Årlige innbetalinger fra bedriftene:     143 000 

Salg av tjenester til bedriftene:     210 000 

Andre inntektskilder:                  0 

Andel offentlig finansiering: 79 % 

• Ansvar turistinformasjon: ja 
• Sesongstruktur: helårlig 

 

3.3. Destinasjon Lofoten 

3.3.1. Eierskap 
 

 

 

 

 

Destinasjon Lofoten har både eiere og medlemmer. En del av aksjonærene er ikke medlemmer. De ble 
aksjonærer fordi de var opptatt av å få selskapet på plass. I tillegg er det en del bedrifter som er medlemmer 
uten å være aksjonærer.  

 

3.3.2. Finansiering 
 

Inntekter totalt (2010): 5 591 000 

Kommersielt salg mot markedet: 1 514 000 

Tilskudd fra kommunen:    854 000 

Tilskudd fra fylkeskommunen:                0 

Tilskudd fra offentlig virkemiddelapparat:    605 000 

Årlige innbetalinger fra bedriftene: 1 119 000 

Salg av tjenester til bedriftene:     878 000 

Andre inntektskilder:     621 000 

Andel offentlig finansiering: 26 % 

• Ansvar turistinformasjon: nei 
• Sesongstruktur: hovedsakelig sommer 

 

Etablert: 1992 
Organisasjonsform: AS 
Geografisk nivå: regionalt (interkommunalt) 
Antall styremedlemmer: 7, hvorav 1 offentlig representant 
Antall eiere: 124, hvorav 6 er offentlige  
Antall medlemmer: 143 
Antall fast ansatte: 5, antall årsverk 5,3 (2011) 
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3.4. Destinasjon Narvik 

3.4.1. Eierskap 
 

 

 

 

 

 

Destinasjon Narvik eies 100 % av Futurum næringsutvikling. 

3.4.2. Finansiering 
 

Inntekter totalt (2010): 2 000 000 

Kommersielt salg mot markedet:    200 000 

Tilskudd fra kommunen: 1 000 000 

Tilskudd fra fylkeskommunen:                 0 

Tilskudd fra offentlig virkemiddelapparat:  

Årlige innbetalinger fra bedriftene/serviceavgift:    800 000 

Salg av tjenester til bedriftene:                 0 

Andre inntektskilder:                 0 

Andel offentlig finansiering: 50 % 

I kommersielt salg ligger turpakking mot cruisemarkedet, salg på turistinformasjonen. 

• Ansvar turistinformasjon: ja 
• Sesongstruktur: helårlig 

 

3.5. Hamsuns rike 

3.5.1. Eierskap 
 

 

 

 

 

 

Etablert: 2004 
Organisasjonsform: AS 
Geografisk nivå: kommunalt 
Antall styremedlemmer: 7  
Antall eiere: 1, hvorav 1 er offentlig, dvs. 100 %. 
Antall medlemmer: ingen 
Antall fast ansatte: 3, antall årsverk: 3,5 
Sesongstruktur: helårlig 

Etablert: 2000 
Organisasjonsform: medlemsorganisasjon 
Geografisk nivå: region (4 kommuner) 
Antall styremedlemmer: 7, hvorav 1 offentlig/ 1 politiker  
Antall eiere: 38, hvorav 4 er offentlig.  
Antall fast ansatte: 1, antall årsverk: 1 (skal reduseres noe) 
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3.5.2. Finansiering 
 

Inntekter totalt (2010):    810 000 

Kommersielt salg mot markedet:                 0 

Tilskudd fra kommunen:    580 000 

Tilskudd fra fylkeskommunen:                 0 

Tilskudd fra offentlig virkemiddelapparat:                 0 

Årlige innbetalinger fra bedriftene/serviceavgift:    170 000 

Salg av tjenester til bedriftene:      41 000 

Andre inntektskilder:      19 000 

Andel offentlig finansiering: 72 % 

• Ansvar turistinformasjon: nei 

• Sesongstruktur: hovedsakelig sommer 
 
 

3.6. VisitBodø 

3.6.1. Eierskap 
 

 

 

 

 

 

 

3.6.2. Finansiering 
 

Inntekter totalt (2010): 7 700 000 

Kommersielt salg mot markedet:                 0 

Tilskudd fra kommunen: 1 000 000 

Tilskudd fra fylkeskommunen:                 0 

Tilskudd fra offentlig virkemiddelapparat (inkl. DA): 4 000 000 

Årlige innbetalinger fra bedriftene/serviceavgift:    700 000 

Salg av tjenester til bedriftene: 2 000 000 

Andre inntektskilder:                0 

Andel offentlig finansiering: 65 % 

• Ansvar turistinformasjon: nei 

• Sesongstruktur: helårlig 
 

Etablert: 2008 
Organisasjonsform: medlemsorganisasjon 
Geografisk nivå: regionalt (interkommunalt) 
Antall styremedlemmer: 7, hvorav 1 offentlig representant og 1 politiker 
Antall eiere: 80 
Antall fast ansatte: 3 fast ansatte/3 årsverk  
Sesongstruktur: helårlig 
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3.7. Polarsirkelen reiseliv 

3.7.1. Eierskap 
 

 

 

 

 

 

3.7.2. Finansiering 
 

Inntekter totalt (2010): 2 400 000 

Kommersielt salg mot markedet:    300 000 

Tilskudd fra kommunen: 1 950 000 

Tilskudd fra offentlig virkemiddelapparat:  

Årlige innbetalinger fra bedriftene:    150 000 

Salg av tjenester til bedriftene:  

Andre inntektskilder:  

Andel offentlig finansiering: 78 % 

• Ansvar turistinformasjon: ja 

• Sesongstruktur: helårlig 
 

 

3.8. Helgelandskysten reiseliv 

3.8.1. Eierskap 
 

 

 

 

 

 

 

 

Etablert: 1970 
Organisasjonsform: Medlemsorganisasjon 
Geografisk nivå: regionalt (interkommunalt) 
Antall styremedlemmer: 5 
Antall eiere/medlemmer: 56 betalende bedrifter og 6 kommuner  
Antall fast ansatte: 3, antall årsverk: 3 
Sesongstruktur: helårlig 

Etablert: 2005 
Organisasjonsform: medlemsorganisasjon 
Geografisk nivå: interkommunalt (fire kommuner) 
Antall styremedlemmer: 5 
Antall eiere: 4 (alle offentlige) 
Antall medlemmer: 37 
Antall fast ansatte: 2 
Sesongstruktur: sommer 
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3.8.2. Finansiering 
 

Inntekter totalt (2010): 1 027 000 

Kommersielt salg mot markedet: 236 227 

Tilskudd fra kommunen: 596 000 

Tilskudd fra fylkeskommunen: 0 

Tilskudd fra offentlig virkemiddelapparat: 0 

Årlige innbetalinger fra bedriftene: 140 000 

Salg av tjenester til bedriftene: 82 000 

Andre inntektskilder:  

Andel offentlig finansiering: 58 % 

Tilskuddet fra kommunen går hovedsakelig til drift av turistkontor.  

• Ansvar turistinformasjon: ja 
• Sesongstruktur: sommer 

 

3.9. Destinasjon Helgeland 

3.9.1. Eierskap 
 

 

 

 

 

 

3.9.2. Finansiering 
 

Inntekter totalt (2010): 4 450 000 

Kommersielt salg mot markedet: 1 600 000 

Tilskudd fra kommunen: 1 900 000 

Tilskudd fra offentlig virkemiddelapparat:  

Årlige innbetalinger fra bedriftene/serviceavgift:    250 000 

Salg av tjenester til bedriftene:    650 000 

Andre inntektskilder:      50 000 

Andel offentlig finansiering: 43 % 

• Ansvar turistinformasjon: ja 
• Sesongstruktur: helårlig 

 

Etablert: 2002 
Organisasjonsform: AS 
Geografisk nivå: regionalt (interkommunalt) 
Antall styremedlemmer: 5 styremedlemmer 
Antall eiere: 97 aksjonærer/eiere, hvorav 8 offentlige, 58 offentlige eiere 
Antall medlemmer: 95 
Antall fast ansatte: 4 fast ansatte/4 årsverk – men pt. 3 årsverk  
Sesongstruktur: helårlig 
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4. Arbeidsoppgaver 

Man kan dele inn en destinasjons arbeidsoppgaver i fire elementer; markedsarbeid, salg/booking, vertskap og 

destinasjonsarbeid (se figur under). 

4-1 Destinasjonenes arbeidsoppgaver 

 

 

4.1. Markedsarbeid 

Ser vi på arbeidsoppgavene til destinasjonsselskapene, viser intervjuene at alle de 7 destinasjonsselskapene og 

Nord-Norsk reiseliv jobber med profilering, markedsføring, messearbeid og hjemmesider. Utvikling av 

hjemmesider kan sees både som et markedstiltak og som et produktorganiseringstiltak, da det til en viss grad 

overlapper med produktguidene.  

4.1.1. Markedsprioriteringer 
Nord-Norsk reiseliv markedsfører landsdelen mot ferie/fritidsmarkedet (både direkte mot forbruker og via 

formidler) på det nasjonale markedet, samt det internasjonale nær- og fjernmarkedet7.   

Alle destinasjonsselskapene i Nordland markedsfører seg mot ferie/fritidsmarkedet direkte mot forbruker både 

nasjonalt og mot internasjonale nærmarkeder (hovedsakelig Sverige). Kun Destinasjon Lofoten og Vesterålen 

reiseliv oppgir at de markedsfører seg mot ferie/fritidsmarkedet på internasjonale fjernmarkeder.  

Alle destinasjonsselskapene utenom på Helgeland markedsfører seg mot ferie/fritidsmarkedet via formidler på 

det nasjonale markedet og det internasjonale nærmarkedet.  

                                                                 
7 Nærmarked: Sverige og Danmark, fjernmarked: andre markeder 

•Profilering og markedsføring

•Messedeltagelse

•Hjemmesider

•Presse- og visningsturer

•Markedskunnskap

Markedsarbeid

•Konseptuering

•Produktpakking

•Book-Norway
Salg og booking

•Turistinformasjon
•Produktutvikling

•Produktguider/hjemmesider
•Kompetanseutvikling

Vertskap

•Skilting
•Løyper

•Atmosfære
•Infrastruktur
•Næringspolitikk

Destinasjonsarbeid



Menon Business Economics  19 RAPPORT 

Det betyr at Nord-Norsk reiseliv sitt arbeid mot forbrukerne på fjernmarkedene, er relevant for kun to av 

destinasjonsselskapene og deres bedrifter, og at deres arbeid mot turoperatører på fjernmarkedene ikke er 

relevant for noen av selskapene.  

Nord-Norsk reiseliv retter seg ikke spesifikt mot MICE markedet, men det generelle profileringsarbeidet treffer 

også denne målgruppen.  

Vesterålen Reiseliv og VisitBodø markedsfører seg både mot kurs, konferanser og møtemarkedet, både 

nasjonalt og mot internasjonale nærmarkeder. Destinasjon Narvik markedsfører seg mot det nasjonale kurs, 

konferanser og møtemarkedet.  

Det foregår også annen markedsføringsaktivitet på destinasjonene som vi ikke har fanget opp gjennom intervju 

med destinasjonsselskapene. Bl.a. jobber nettverket VinterLofoten mot det nasjonale møtemarkedet direkte, 

uten å gå om destinasjonsselskapet. 

Vesterålen reiseliv retter seg mot både incentiv- og eventmarkedet, mens VisitBodø markedsførere seg kun 

mot incentiv markedet og Destinasjon Narvik kun mot event-/arrangementsmarkedet.   

Vesterålen reiseliv, VisitBodø og Destinasjon Helgeland oppgir i den kvantitative undersøkelsen at de retter seg 

mot den individuelle yrkestrafikken. 

4.1.2. Markedskanaler 
Markedskanaler har ikke vært noe eget tema i intervjuene, men det var flere av selskapene som spesifikt satt 

spørsmålstegn ved den reelle effekten av det å delta på messer. På bakgrunn av svært begrensede 

markedsmidler, spurte de seg om ikke midlene kunne brukes mer effektivt.  

Nord-Norsk reiseliv uttrykker også at kontaktprisen pr. kunde på f.eks. Reiselivsmessen på Lillestrøm er svært 

høy, sammenlignet med kontaktprisen ved bruk av web. Bruken av messer som markedskanal er slik sett et 

eksempel på behovet for en dialog om hvilke markedskanaler landsdelen ønsker å bygge opp sin 

kommunikasjon rundt, og at dette er en omforent beslutning i samspillet mellom Nord-Norsk Reiseliv og 

destinasjonene.  

Det kan synes som at destinasjonsselskapene har behov for en gjennomgang og spissing av egen 

markedsstrategi ift. markeder, segmenter og markedskanaler, samt en ennå tydeligere samkjøring med Nord-

Norsk Reiselivs markedsstrategi.  

To av respondentene mente at denne markedsrådgivningsrollen var noe Nord-Norsk reiseliv kunne ta på seg i 

større grad, og at det både er et behov for, og et potensial i at man får mer avstemte markedsplaner og 

kommunikasjonskonsepter. Det vil også synliggjøre bedre hvilke markeder, kanaler og tiltak man kan 

samarbeide om på landsdelsnivå, og hvilke den enkelte destinasjon eller region må ta det selvstendige ansvar 

for. En av respondentene mente også at man kunne forsøke å tilpasse matchingprinsippet til en slik modell.  

4.2. Salg og booking 

BookNorway er et nytt, nasjonalt bookingsystem, som eies av reiselivsnæringen. Fra og med april skal 

bookingløsningen ligge innunder VisitNorway. De enkelte destinasjonsselskapene har hatt ansvaret for å legge 

inn informasjonen selv, og skal kunne ta en provisjon for bookinger utført gjennom systemet. 
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Når det gjelder salg og booking har de forskjellige selskapene noe ulik praksis. To av destinasjonsselskapene 

(Destinasjon Narvik og Hamsuns Rike) har valgt å ikke legge seg inn på BookNorway, mens de andre har valgt å 

bli med.  

Destinasjon Narvik har tro på et felles bookingsystem, men velger å ikke delta fordi de mener at systemet vil 

føre til at for mye av bedriftenes fortjeneste vil gå til provisjon i leddene fram til kunden.  De er også skeptiske 

til kvaliteten på den informasjonen som vil ligge i systemet, da destinasjonsselskapenes knappe ressurser vil 

kunne føre til manglende oppdatering og kvalitetssikring av informasjonen.  

Halvparten av destinasjonsselskapene har oppgitt i den kvantitative undersøkelsen at de jobber med 

konseptuering og produktpakking. I intervjuene med destinasjonsselskapene er det imidlertid kun VisitBodø 

som eksplisitt nevner at de jobber med konseptuering. En respondent (ikke destinasjonsselskap) mente dette 

vil være en av de viktigste rollene for destinasjonsnivået i ”arbeidsdelingen” med landsdelsnivået. Det er en 

viktig diskusjon å finne ut hvem som har ansvar for at produktene blir pakket, konseptuert, og tilpasset 

merkevaren for Nord-Norge. Det er en mulighet at Nord-Norsk reiseliv tar en tydeligere rådgiverrolle i denne 

sammenhengen.  

4.3. Vertskapsroller og lokal utvikling 

Vertskap er en viktig oppgave som destinasjonsselskapet tar på seg for fellesskapet. Oppgaver som ligger 

innunder vertskap er bl.a. drift av turistinformasjon, organisere visnings- og presseturer, produkt- og 

kompetanseutvikling. 

Halvparten av selskapene har ansvar for drift av turistinformasjon, og får bevilgninger fra kommunene for 

denne jobben. Dette er en ressurskrevende oppgave, og oppleves som en jobb man gjør på vegne av andre 

kommuner i Nordland og resten av Nord-Norge; når en turist kommer innom spør de gjerne etter informasjon 

om veien videre, og det neste stedet de skal til. Flere foreslår at dette kan være en offentlig oppgave som 

kunne vært tatt på det regionale nivået.  

Presse- og visningsturer er også ressurskrevende. Flere foreslår at enten fylkeskommunen eller Nord-Norsk 

reiseliv i større grad kunne tatt en regional vertskapsrolle, gjennom koordinering av presse- og visningsturer.  

En respondent påpeker at dette også ville være lettere å gjennomføre hvis man fikk mer avstemte 

markedsplaner mellom landsdelsnivået og destinasjonene/regionene. Se pkt. 5.1.2. 

Kompetanseutvikling gjennom bl.a. å arrangere kurs, er noe alle selskapene gjør. Innovasjon Norges kurs i 

salg/pakking blir nevnt av flere, det samme med kurs i sosiale medier.  

Utarbeiding av en Nord-Norsk produktguide (trykk) er en jobb som Nord-Norsk reiseliv og 

destinasjonsselskapene utarbeider i fellesskap. Flere setter imidlertid spørsmålstegn ved om man skal bruke 

ressurser på oppdatering og trykking av denne guiden, og ser for seg at den heller kunne vært på nett. Da ville 

den være tilgjengelig for de reisende gjennom mobiltelefonen eller pc’en, og den ville være lettere å holde 

oppdatert. Det å legge inn informasjon på nettet, er også en jobb som tar mye tid. Det var flere som foreslo at 

fylkeskommunen, som har ansvar for samferdsel, også kunne ta ansvar for å legge inn informasjon om 

kommunikasjon, rutetider osv. på websidene. 

Fylkeskommunen har et regionalt blikk på Nordland, og skal være en tilrettelegger, en kunnskapsleverandør og 

en regionsutvikler. Tidligere var det Nordland Reiseliv AS som gjennomførte mange av de utviklingsoppgavene 

som var nedfelt i den fylkeskommunale reiselivsstrategien. Nord-Nord Reiseliv har formelt sett overtatt alle 
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oppgavene som lå hos fylkesselskapene, også produkt- og destinasjonsutviklingsoppgavene. Det ser imidlertid 

ut til at Nord-Norsk Reiseliv i større grad har overtatt markedsoppgavene enn utviklingsoppgavene til 

fylkesselskapet.  

Gjennom intervjuene fikk vi inntrykk av at det ser ut til å være noe uklart hvor ansvaret for den helhetlige 

produktutviklingen nå ligger. Utfordringen etter at Nordland Reiseliv forsvant, ser ut til å være at det ikke er 

definert noen nordlandsaktør som har ansvaret for å kjøre utviklingsprosesser for fylket.  

En respondent påpekte at dette må være en problemstilling som må diskuteres mer inngående når man etter 

hvert får satt en samarbeidsmodell mellom Nord-Norsk Reiseliv og destinasjonene.  

4.4. Destinasjonsarbeid 

Når det gjelder destinasjonsarbeid har alle selskapene rollen som talerør overfor politiske myndigheter og det 

offentlige generelt. Mange opplever dette som tidkrevende og tungt, mye fordi de opplever lav forståelse for 

reiselivsnæringen.  

Med tanke på ansvaret for den generelle destinasjonsutviklingen; atmosfære, merking av løyper, utvikling av 

stier, osv., var dette temaer som i mindre grad ble berørt i intervjuene. En respondent mente at dette ansvaret 

må ligge på destinasjonen, ikke kun hos destinasjonsselskapet. Et forslag er å ha et fond med et styre, som har 

ansvar for disse oppgavene.  

VisitBodø startet i denne sammenheng oppbygging av et reiselivsfond i 2010. Midlene skal brukes til 

finansiering av reiselivsmessig infrastruktur/fellesgodefinansiering. Videre oppbygging av fondet foreslås for 

2011 og 2012. 

Det foregår destinasjonsutviklingsprosesser på flere av destinasjonene, men dette har ikke vært spesifikke 

tema i intervjuene, og blir ikke drøftet ytterligere her.  

 

5. Finansiering 

Destinasjonsselskapene opplever stort gap mellom forventninger fra forskjellige aktører i omgivelsene om hva 

de skal gjøre og de faktisk disponible ressursene. Forventningene kommer både fra det offentlige, fra 

landsdelsselskapet og fra eierne. Presset på de ansatte for å få gjort alt, blir stort.  

De fleste destinasjonene opplever å ha uforutsigbar finansiering, og de fleste ser det som en stor utfordring å 

legge langsiktige planer. Samtidig opererer man som om man har en stabil finansiering. 

Det å øke medlems-/serviceavgiften sees ikke på som noen reell mulighet til inntektsøkning, da bedriftene de 

fleste stedene er for små. Flere forsøker å få med resten av næringslivet på fellesgodefinansiering, men dette 

oppleves som svært tungt arbeid. 

Destinasjonsselskapene har forskjellige løsninger på den finansielle utfordringen: 

Flere av destinasjonsselskapene ser for seg økt inntjening gjennom deltagelse i Book Norway, som vil gi 

provisjonsinntekter av bookingen. Det er foreløpig vanskelig å danne seg et bilde av om dette vil kunne bli en 

realitet, da det også medfører kostnader å drive booking. 
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Destinasjon Narvik har eksempelvis ikke tro på dette, da de mener det blir for mange mellomledd som skal ha 

provisjon, slik at sluttleverandørene ikke sitter igjen med nok fortjeneste. De har mer tro på langsiktige avtaler 

med de største aktørene, der man legger til rette for annonsering på oppgraderte hjemmesider.  

VisitBodø har som strategi å øke medlemsmassen gjennom økt markedsorientering, gjennom kartlegging av 

hva bedriftene har behov for, og økt satsing på disse områdene. De ser også at inntektsgrunnlaget kan styrkes 

gjennom dette. 

De tre destinasjonsselskapene på Helgeland, planlegger å slå seg sammen for derigjennom å få en 

ressurseffektivisering gjennom felles markedsføring, kompetanseutvikling og felles ressurser (dette blir 

nærmere omtalt under avsnittet om fremtidsplaner). Dette vil da bli det største selskapet sett ift. antall 

kommuner det skal dekke (eksempelvis like mange som i hele Telemark). 

 

6. Forhold til aktører i omgivelsene 

6.1. Kommunene 

Nordland, som mange andre steder i landet med mye turisme, er kjennetegnet ved at man har mange små 

kommuner med begrensede resurser i hver administrasjon. Dermed blir man også sårbar ift. 

reiselivskompetansen i kommunene. Flere respondenter påpeker at dette gjør det vanskelig å komme videre 

med utviklingen, og at de må bruke mye tid på å forklare hvordan reiselivet fungerer (til nye personer). De 

påpeker at beslutninger derfor også ofte blir personavhengig, og at de synes det er vanskelig å nå opp i de 

kommunale prioriteringene med sine ønsker og behov. Dette er en reell utfordring for mange destinasjoner og 

regioner som ønsker å satse på en utvikling av reiselivet. 

6.2. Fylkeskommunen og regionrådene 

Fylkeskommunen har etablert regionale partnerskapsavtaler i alle de syv regionene i Nordland. Reiseliv er 

definert som en programsatsing i Utviklingsprogram Nordland 2008-2011. Engasjementet konsentreres til tre 

satsingsområder: 

• Profilering 

• Utvikling av de enkelte reisemålene 

• Kompetanseoppbygging   

Kontakten destinasjonsselskapene har med regionrådene, er gjennom det å søke prosjektmidler. Bl.a. får 

samarbeidsprosjektet Best of Northern Norway midler fra regionrådet. Deltagerne er svært fornøyd med dette 

samarbeidet.  

Flere ga uttrykk for at det å søke om prosjektmidler var blitt en byråkratisk prosess, og at det var vanskelig å få 

midler. De satt spørsmålstegn ved nytteverdien av prosjektmidlene – når de vurderte dem opp mot ressursene 

de brukte på å søke om dem. En annen respondent påpekte at det er lettere å få ressurser til prosjekter og 

tiltak når man har en strategisk utviklingsplan i bunnen. 

En respondent mente at de forskjellige regionrådene behandlet søknader om reiselivsprosjekter etter ulike 

kriterier, og mente at det var behov for større samkjøring av kriteriene mellom regionene  
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Noen av destinasjonsselskapene uttrykker at de hadde hatt mer og tettere kontakt med fylkeskommunen 

tidligere, før bortfall av RDA midlene. En respondent etterspør en tydeligere definert rolle mellom 

fylkeskommunen og destinasjonsselskapene generelt.  

Et par av informantene ga uttrykk for at de ikke forsto hvorfor fylkeskommunen skulle ha en egen 

reiselivsstrategi, når man nå hadde fått Nord-Norsk reiseliv. Dette kan tyde på at rollefordelingen mellom Nord-

Norsk reiseliv og fylkeskommunen ikke er tydeliggjort, og at strategien kanskje ikke er godt nok forankret hos 

alle på det regionale nivået.  

Det kan se ut til hyppigheten og tettheten i relasjonen mellom destinasjonsselskapene og fylkeskommunen er 

noe varierende rundt i fylket. Destinasjonene på Helgeland uttrykker at de har tett og god dialog med 

fylkeskommunen, og mener fylkeskommunen følger opp reiselivet godt både politisk og administrativt. 

Destinasjonene har gitt sine innspill til fylkeskommunens reiselivsstrategi, og mener den blir god.   

Det kom fram flere ønsker og forslag om hva fylkeskommunen kunne ta tak i. Flere ønsker at fylkeskommunen 

skal ta tak i kommunikasjonsutfordringene i fylket, og jobbe for å sy sammen transportmidlene slik at de 

korresponderer i større grad. Et annet forslag var at fylkeskommunen kunne ta ansvar for mottaksapparatet; 

visningsturer, drift av databasen og turistinformasjon. Fylkeskommunen har ansvar for samferdsel, og 

vedlikehold av transportinformasjon i databasen kunne f.eks. være et spleiselag mellom fylkeskommunen og 

destinasjonsselskapene. En respondent foreslår at fylkeskommunen øremerker midler til reiselivssatsing, slik at 

man ikke behøver å “slåss” mot alle andre gode formål.  

6.3. Bedriftsnettverk og tematiske organiseringer 

Det finnes etterhvert flere typer nettverk som ligger litt på kryss og tvers i landsdelen ift. 

destinasjonsorganiseringen. Det finnes bedriftsnettverk som ”Et Himmelsk Sidesprang” og VRI-nettverket på 

Helgeland, Bedriftsnettverket Lofoten Winter, Lofoten Cruise Nettverk, ARENA Innovative Opplevelser, 

Cruisenettverk Nord-Norge og Svalbard BA, Kulturreisen (pakking av turer til nordnorske festivaler, støttes av 

Landsdelsutvalget), LofotenMat BA (med mange reiselivsbedrifter som medeiere), Arktisk Meny, Kystriksvegen 

AS (markedsføring av fv.17), Din Tur AS (fisketurisme, fuglekikking) m.fl.. Bedriftsnettverkene ”Arctic DeLight” 

(Vesterålen) og ”Leverandadørnettverket” (Bodø/Salten) er i forprosjektfasen. 

Nord-Norsk reiseliv jobber tett med Arenaprosjektet Innovative opplevelser, Cruisenettverket m.fl.. 

Samarbeidet oppleves som konstruktivt og spennende, og ser at de kan bidra med kompetanse og ressurser. 

Utfordringen for Nord-Norsk Reiseliv er at de da går bort fra prinsippet om å jobbe kun mot 

destinasjonsselskapene og ikke mot bedriftene. De velger allikevel å samarbeide direkte med 

nettverkene/bedriftene da prosjektene fungerer godt og har god driv.  

Gjennom intervjuene kom det fram at noen av destinasjonene har et tvetydig syn på bedriftsnettverkene. På 

den ene siden ser de at nettverkene bidrar med kompetanseheving, nye perspektiver, nye samarbeidsformer, 

sterkere relasjoner m.m.. På den andre siden mener de at for det første organiserer disse ofte de beste 

bedriftene. De mener at det dermed blir et større gap mellom de gode bedriftene og mange av de andre 

bedriftene i samme region. For det andre mener de at bedriftsnettverkene får midler til å gjøre oppgaver 

destinasjonsselskapet selv kunne ha gjort – bare de hadde hatt de samme midlene.  For det tredje mener noen 

at dersom destinasjonsselskapene selv hadde hatt ansvaret for bl.a. bedriftsnettverkene, ville også 

kompetansen blitt igjen i destinasjonsselskapene.  
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Andre destinasjonsselskap ser kun positive sider ved nettverkene, og har valgt å gå aktivt inn og samarbeide 

med de forskjellige bedriftsnettverkene. For eksempel har VisitBodø valgt å ta en proaktiv rolle, gjennom å 

engasjere seg i nettverkene og bidra som igangsettere. VisitBodø er også prosjekteier for Innovative 

Opplevelser og har det formelle prosjektansvaret for dette etter avtale med bedriftsklyngen som eier 

prosjektet.  De ønsker å se hva som fungerer i nettverkene, og la seg inspirere av det som utvikles. De mener 

det ligger muligheter her som ikke destinasjonsselskapet hadde hatt verken ressurser eller kompetanse til å 

gjennomføre selv. 

Reiselivsnæringen i Nordland har hatt en samlet driftsmargin på ca. 1,6 prosent de siste fem årene8. Og med 

tanke på at nærmere halvparten av bedriftene har hatt negativt driftsresultat og dermed taper penger på 

driften, er det helt nødvendig å ta grep for å bedre denne. Bedriftsnettverk er et av flere virkemidler Innovasjon 

Norge tilbyr for å stimulere til økt innovasjon og vekst. 

6.4. Innovasjon Norge – distriktskontoret 

Innovasjon Norge DK’s oppgave er å stimulere til lønnsomme bedrifter, og har hovedsakelig bedriftene som 

målgruppe.   

Flere av destinasjonsselskapene oppgir at de generelt ikke har så mye kontakt med INs distriktskontor. Andre 

har kontakt hovedsakelig via søknader på prosjektmidler, f.eks. om midler til bedriftsnettverk, igangsetting av 

kurs o.l..  

6.5. Markedsapparatet 

6.5.1. Topptung reiselivsorganisering 
Strukturen i norsk reiseliv er bygget opp med Innovasjon Norge på toppen, som hovedansvarlig for nasjonal og 

internasjonal markedsføring av Norge som land. I Nord-Norge har man opprettet Nord-Norsk reiseliv som har 

ansvar for nasjonal og internasjonal markedsføring av Nord-Norge som region. Nord-Norsk Reiseliv AS har 

overtatt markedsføringsansvaret som tidligere lå hos fylkesselskapene i Finnmark, Troms og Nordland.  

Tilbakemeldingene fra destinasjonsselskapene i Nordland er entydige på at innføringen av Nord-Norsk reiseliv 

var en lite inkluderende prosess. Da arbeidet skulle settes i gang, ble man således møtt med mye skepsis da 

den nye strategien ikke var forankret hos de ulike aktørene. Overgangen fra fylkesselskap til landsdelsselskap 

var en utfordring på mange plan, men mye har gått seg til etter hvert. Alle destinasjonsselskapene slutter 

oppunder den nye merkevarestrategien, og man finner sin plass innenfor profilen og markedstiltakene.  

Internt i Nord-Norsk reiseliv har det vært en stor utfordring å integrere tre organisasjoner, tre kulturer og tre 

systemer. Dette har etter hvert gått seg bedre til, men man opplever det som en stor utfordring å operere med 

tre avdelingskontorer – på tre forskjellige plasser. Det betyr at man må ha reiselivskompetanse på alle 

kontorene, og det er en utfordring for den ønskede effektiviseringsgevinsten.  

Forventningene til det nye landsdelsselskapet var svært høye, og mange hadde forventninger om at noen av de 

offentlige midlene også skulle komme destinasjonsnivået til gode. Dette var imidlertid ikke hensikten. 

Samarbeidet mellom destinasjonsselskapene og Nord-Norsk reiseliv var relativt anstrengt i oppstartsfasen, med 

erstatning av en godt fungerende merkevare, tilpasning til ny merkevare, korte tidsfrister på deltagelse på 

kampanjer og lite informasjon om prosessene. De fleste destinasjonsselskapene mener imidlertid at Nord-

                                                                 
8 Menons regnskapsdatabase/Dun & Bradstreet 
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Norsk reiseliv nå er på rett vei. De har blitt flinkere til å involvere destinasjonene, og man opplever at Nord-

Norsk reiseliv innebærer en styrking og spissing av markedskompetansen. Dessuten er oppfatningen at de er 

gode på rapportering etter gjennomførte aktiviteter (kampanjer, messer o.l.). Det er i denne sammenhengen at 

en mer aktiv markedsrådgivningsfunksjon, omtalt i 5.1.2. kan være riktig. 

En annen utfordring mange selskaper nevner er at Norge har en topptung markedsstruktur generelt. Det er 

mye offentlige midler i toppen av systemet, men svært lite midler på lokalt nivå. Når man da skal følge 

matchingprinsippet, blir det en stor utfordring for destinasjonsselskapene, da de ikke har de nødvendige 

ressursene til å henge med på alle kampanjene og andre gode tiltak som settes i gang.  

6.5.2. Destinasjonsselskapenes “skvis” 
Tilbakemeldingene fra destinasjonene tyder på at de kommer i en skvis mellom Nord-Norsk Reiseliv og 

bedriftene. Destinasjonsselskapene har ansvar for å selge inn Nord-Norsk reiselivs og INs markedsaktiviteter til 

sine medlemsbedrifter, og de fleste destinasjonsselskapene oppgir at dette er et tungt og svært 

ressurskrevende arbeid. Dette kan tyde på at det eksisterer et visst motsetningsforhold mellom det 

destinasjonsselskapene tilbyr og det bedriftene har behov for. Noen peker på at bedriftene ønsker mer 

produktrettet markedsføring, mens det som tilbys gjennom Nord-Norsk reiseliv og Innovasjon Norge 

hovedsakelig er profilmarkedsføring. Nord-Norsk reiseliv oppgir at de også jobber med produktmarkedsføring, 

men at dette må bedriftene betale for selv, pga. EØS regelverket. 

Et annet problem destinasjonsselskapene oppgir er at på grunn av matchingprinsippet er det slik at jo mer 

offentlig midler Innovasjon Norge og Nord-Norsk reiseliv får – jo flere aktiviteter setter de i gang – og jo flere 

aktiviteter må destinasjonsselskapene få med bedriftene på, uten at de får noen flere ressurser. Man ser etter 

hvert også behovet for å differensiere samspillet med de ulike destinasjonsselskapene i landsdelen, fordi de er 

ulikt organisert, og har ulike markedsprioriteringer, ulike produkter og ulik størrelse på næringen. En 

respondent mener det er mulig å revidere måten matching-systemet er lagt opp på, og at det er mulig å finne 

løsninger på dette som retter opp denne situasjonen.  

Noen foreslår at man går gjennom alle arbeidsoppgavene som ligger på landsdelsnivået, kartlegger 

kompetansen på de ulike destinasjonsselskapene, og fordeler oppgaver til de enkelte destinasjonsselskapene 

der kompetansen er best – og lar det følge penger med oppgaven. Dvs. at landsdelsselskapet kan kjøpe 

kompetanse fra destinasjonsselskapene, f.eks. utvikling av brosjyrer, annonser, web, koordinering av presse- og 

visningsturer. 

7. Fremtidsplaner 

Nord-Norsk Reiseliv AS ønsker fremover å fokusere på samarbeid, felles systemer og rutiner. De ønsker å 

gjennomføre flere effektmålinger, og stille høyere krav til målbarhet. Videre ønsker de å spisse seg ift. 

markeder, samt øke satsingen på web og sosiale medier. Politisk arbeid ift. bedret infrastruktur, er også et 

satsingsområde. Videre ønsker Nord-Norsk Reiseliv å spisse kompetansen på det enkelte avdelingskontor, 

gjennom bl.a. å øke innkjøpskompetansen slik at man står sterkere overfor Innovasjon Norge, og derigjennom 

å bistå destinasjonsselskapene i å ta ennå mer kvalifiserte markedsvalg. Nordnorsk Reiseliv ønsker seg sterke 

og godt organiserte destinasjonsselskaper og er opptatt av å utvikle klare rolle- og ansvarsdelinger mellom 

nivåene. De ser for seg at dette blir en viktig prosess i tiden som kommer. En respondent påpekte også 

betydningen av at selskapet framstår som en profesjonell og strategisk sterk partner over for alle aktørene de 

samarbeider med i landsdelen, både store og små. I den sammenhengen ble det også vist til at de ekstra 

midlene som er bevilget til selskapet også brukes til markedsutvikling og tiltak som skal bygge opp landsdelens 
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posisjon på lang sikt. Som igjen vil gjøre selskapet tryggere på at de tiltakene de foreslår har den forventede 

effekten for reiselivet i landsdelen. 

De ulike destinasjonsselskapene har noe ulike utviklingsstrategier.  

Polarsirkelen reiseliv, Helgelandskysten reiseliv og Destinasjon Helgeland har igangsatt en prosess for å slå seg 

sammen. For å utnytte ressursene bedre, ønsker de tre selskapene på Helgeland å slå seg sammen til en større 

regional enhet. Nå som Nord-Norsk reiseliv er etablert, ser de at det nå destinasjonsselskapenes tur til å 

organisere seg. Mange av arbeidsoppgavene gjøres allerede i fellesskap av de tre destinasjonene; 

markedsføring, turistinformasjon, brosjyrer, messer osv.. Selskapene mener at det vil være ressursbesparende 

å se Helgeland under ett, slik at man kan dele på kostnader og arbeid, spisse kompetansen og bli mer 

arbeidseffektive. Med små selskap må man ansette “poteter” som må kunne alt, mens man i det nye selskapet 

kan ansette spisskompetanse. For å ivareta de lokale behovene, ønsker man å ha egne områdeansvarlige. 

Turistkontoret i de fire byene skal bestå. Man ønsker å bygge opp et selskap med næringen som aksjeeiere. 

Man ønsker et selskap uten offentlige eiere, men med serviceavtaler med kommunene. Man ser at 

sammenslåingen også vil være til fordel for turistene, som slipper å forholde seg til tre forskjellige 

hjemmesider, brosjyrer osv. Det er en arbeidsgruppe i gang med å utarbeide et konsept for ett felles selskap. 

Planen skal på høring i mars, og vedtas forhåpentligvis ila våren, slik at man kan starte opp 1.1.2012. Etter 

sammenslåingen vil dette bli det største selskapet sett ift. antall kommuner det skal dekke (eksempelvis like 

mange som i hele Telemark), og få en omsetning på nivå med Bodø (ca. 375 mill.). 

Destinasjon Narvik ønsker å gjennomføre en rettet emisjon mot næringen. De ønsker å ha strategiske eiere, 

som må gå inn med en minimumsandel på 100 000,-, og at avtalene skal gjelde for 2 år av gangen. Dette vil gi 

en mer robust fellesgodefinansiering. Målet er at næringslivets eierandel skal ligge på mellom 34 og 49 %. Man 

skal delta i verdikjeden, men markedsmidlene skal satses i større grad på en svært oppgradert og moderne 

hjemmeside. Man er i dialog med de store hotellene i Narvik om at de betaler inn et større beløp en gang pr. 

år, mot at de får bannerannonser på destinasjon Narvik sine hjemmesider. Kundene kan da enten booke 

direkte via hotellenes bannerannonser eller via destinasjonssidene.  Målet er at den nye organiseringen skal 

være på plass ila. 2011. 

Vesterålen har en klar strategi om å satse på BookNorway, og salg gjennom online booking. De ønsker å foredle 

informasjonen de sitter på, og ser muligheten i å tjene penger på provisjon. Videre ønsker de å bli mindre 

prosjektorientert, da dette er for arbeidskrevende, byråkratisk og vanskelige midler å få. Dessuten ønsker de å 

fokusere på samarbeidet med destinasjonene i Best of Northern Norway. 

Alle destinasjonsselskapene som samarbeider gjennom Best of Northern Norway oppgir det som et fruktbart 

samarbeid, og ønsker å fortsette dette.  

Flere av destinasjonene satser på web, da de ser at dette stadig blir en stadig viktigere markedskanal. Både 

VisitBodø og Hamsuns Rike jobber for at hjemmesidene skal bli de viktigste markeds-, kommunikasjons- og 

distribusjonskanalene.  

For å finansiere reiselivsmessig infrastruktur/fellesgoder har VisitBodø startet oppbygging av et reiselivsfond. 

Videre oppbygging av fond foreslås også i 2011 og 2012.  
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8. Oppsummering  

Om reiselivsnæringen i Nordland 

Reiselivsnæringen er 3 ganger så høyt konsentrert i Nordland sammenlignet med landet som sådan, dvs. at 

reiseliv er en viktig næring i fylket (nest viktigst etter fiskeri). Reiselivet bidrar med en verdiskaping på 3,5 mrd. 

NOK i Nordland.   

Nordland fylke har åtte lokale destinasjonsselskap: Vesterålen reiseliv, Destinasjon Lofoten, Destinasjon Narvik, 

Hamsuns rike, VisitBodø, Polarsirkelen reiseliv, Helgelandskysten reiseliv og Destinasjon Helgeland. Disse 

representerer ca. 520 medlemsbedrifter/eiere, 24 årsverk i faste stillinger, og en samlet basisomsetning på ca. 

25,8 mill. Selskapene har en gjennomsnittlig offentlig finansiering på 59 %. Sesongansatte, prosjektstillinger og 

prosjektinntekter kommer i tillegg.  

Finansiering 

Gjennomsnittlig inntekt for destinasjonsselskapene ligger på 3,2 millioner. Gjennomsnittlig inntekt for et 

destinasjonsselskap i Norge ligger på 7,5 millioner (2010). Medianinntekten ligger på 4 millioner. 

Gjennomsnittlig antall eiere/medlemmer i Nordland ligger på 75, det samme som for landet totalt. 

Inntektsmessig er dermed destinasjonsselskapene i Nordland relativt sett små, sammenlignet med 

landsgjennomsnittet.  

De fleste destinasjonene opplever å ha uforutsigbar finansiering, og de fleste ser det som en stor utfordring å 

legge langsiktige planer – men man opererer som om man hadde en stabil finansiering. Destinasjonsselskapene 

opplever stort gap mellom forventninger fra aktørene i omgivelsene om hva de skal gjøre og de faktisk 

disponible ressursene. Forventningene kommer både fra det offentlige, fra landsdelsselskapet og fra eierne, og 

presset på de ansatte er stort.  

Destinasjonenes arbeidsoppgaver 

Man kan dele inn en destinasjons arbeidsoppgaver i fire elementer; markedsarbeid, salg/booking, vertskap og 

destinasjonsarbeid.  

Markedsarbeid 

Etter en vanskelig start, ser det nå ut til at Nord-Norsk Reiseliv finner sin form og sin rolle.  

Når det gjelder markedsarbeidet, ser det ut til å være et behov for ennå større samkjøring mellom markedene 

Nord-Norsk Reiseliv jobber mot enn det destinasjonsnivået selv har prioritert. Nord-Norsk Reiseliv sitt arbeid 

mot forbrukere på fjernmarkeder, er relevant for kun to av destinasjonsselskapene og deres bedrifter, og 

arbeidet mot turoperatører på fjernmarkedene ikke er relevant for noen av selskapene. Det kan se ut til at 

Nord-Norsk Reiseliv også her kan ta på seg en tydeligere rådgiverrolle for å bidra til at destinasjonsselskapene 

gjør sine markedsprioriteringer i tråd med de overordnede prioriteringene, slik at man får mer avstemte 

markedsplaner og kommunikasjonskonsepter. Det vil også synliggjøre bedre hvilke markeder, kanaler og tiltak 

man kan samarbeide om på landsdelsnivå, og hvilke den enkelte destinasjon eller region må ta det selvstendige 

ansvar for.  

Et annet dilemma er at bedriftene ønsker mer produktrettet markedsføring, mens det som tilbys gjennom 

Nord-Norsk reiseliv og Innovasjon Norge hovedsakelig er profilmarkedsføring – dette setter 

destinasjonsselskapene i det man kan kalle en vertikal skvis – med motstridende forventninger ovenfra og 
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nedenfra. Dette dilemmaet forsterkes ytterligere ved at matchingprinsippet fører til at jo mer offentlig midler 

Innovasjon Norge og Nord-Norsk reiseliv får – jo flere markedsaktiviteter settes i gang – og jo flere aktiviteter 

må destinasjonsselskapene få med bedriftene på, uten at de får noen flere ressurser. Flere peker på at Norge 

har en topptung markedsstruktur generelt. Det er mye offentlige midler i toppen av systemet, men svært lite 

midler på lokalt nivå.  

Det kan synes som en gjennomgang og revidering av matching-systemet vil kunne løsne opp den skvisen 

destinasjonsselskapene sitter i. 

Salg, pakking og konseptuering 

Det er en viktig diskusjon å finne ut hvem som har ansvar for at reiselivsproduktene blir pakket, konseptuert, 

og tilpasset markedet. Av alle destinasjonsselskapene er det kun ett som eksplisitt nevner at de jobber med 

konseptuering av reiselivsproduktet. For å nå ut i markedet med produktene, er tilrettelegging for salg gjennom 

pakking og konseptuering helt essensielt. En større samkjøring av produktene både på det lokale og det 

regionale nivået er en viktig oppgave. Dette er en oppgave destinasjonsselskapene kan ta i større grad på vegne 

av bedriftene. Videre kan man tenke seg at Nord-Norsk reiseliv tar en tydeligere rådgiverrolle i denne 

sammenhengen.  

Vertskapsoppgaver 

Vertskapssoppgaver er viktige arbeidsoppgaver som pt. hovedsakelig ligger på destinasjonsnivået. Halvparten 

av selskapene har ansvar for drift av turistinformasjon, alle jobber med presse- og visningsturer og alle har 

ansvar for oppdatering av informasjon på hjemmesidene. 

Det ser ut til at det er noe uklart, etter at Nordland Reiseliv forsvant, hvor ansvaret for å kjøre regionale 

utviklingsprosesser nå ligger. Det ser ikke ut til å være definert noen nordlandsaktør som har ansvaret for 

dette.  

Et forslag er at fylkeskommunen kunne ta ansvar for en større del av finansieringen av vertskapsoppgavene 

som f.eks. visningsturer, drift av databasen og turistinformasjon. Fylkeskommunen har ansvar for samferdsel, 

og vedlikehold av transportinformasjon i databasen kunne f.eks. være et spleiselag mellom fylkeskommunen og 

destinasjonsselskapene. Ny teknologi gir også muligheter til å tenke annerledes rundt måten 

turistinformasjonen gjøres på. En større gjennomgang og avstemming av arbeidsoppgaver og markedsplaner 

mellom destinasjons- og landsdelsnivået ville kunne klarlagt en tydeligere ansvarsfordeling på dette området. 

En viktig inntektskilde for mange av destinasjonsselskapene er prosjektmidler. Fylkeskommunen bevilger 

gjennom sine partnerskapsavtaler med regionrådene midler til næringsutvikling innenfor reiselivsnæringen. 

Det ser ut til å være noe blandete erfaringer med det å søke om disse prosjektmidlene, da noen opplever at 

forholdet til regionrådene preges av byråkrati, mens andre opplever at samarbeidet er godt, og at forståelsen 

for reiseliv er god. Noen etterlyser en tydeligere samkjøring av tildelingskriteriene på tvers av regionene. 

Destinasjonsoppgaver 

For at turisten skal få en helhetlig og god opplevelse på destinasjonen, er det en del destinasjonsoppgaver som 

må løses, slik som generelt vedlikehold, atmosfære, skilting, opparbeidelse av løyper og stier osv.  

Det kom fram flere ønsker og forslag om hva fylkeskommunen kunne ta ansvar for. Nordland, som et viktig 

rundreisefylke, har stort behov for bedre samkjøring og korrespondanse mellom ferger, busser, hurtigbåter 

osv.. Dette er et område flere ønsker at fylkeskommunen skal har større fokus på.  
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En mulighet er å gjøre som Oppland fylkeskommune har gjort; som en del av fylkeskommunens reiselivsstrategi 

har de bevilget 2,5 mill. i støtte til de 6 reiselivslagene i Oppland. Midlene fra fylkeskommunen skal benyttes til 

felles tiltak på vegne av bedriftene og kommunene som informasjon, oppgradering av nettsider, 

bookingløsninger, kompetansetiltak, medlemsoppfølging og utvikle gode infrastrukturløsninger – som for 

eksempel skilting, kart, sykkel og vandrestier og skiløyper9. 

Bedriftsnettverk og tematiske organiseringer 

De mange bedriftsnettverkene og tematiske organiseringene i Nordland bidrar til en vitalisering, 

relasjonsbygging og kunnskapsheving blant reiselivsbedriftene. De fleste destinasjonsselskapene samarbeider 

aktivt med nettverkene, og opplever dem som inspirasjonskilder inn i eget arbeid. Noen destinasjonsselskap 

uttrykker imidlertid at medaljens bakside er at dette bidrar til å øke forskjellene mellom bedriftene som er med 

i nettverkene, som blir ennå bedre, og de som ikke er med i nettverkene. Destinasjonsselskapene har et ansvar 

for alle bedriftene, mens bedriftsnettverkene kan velge selv. Med tanke på den relativt lave lønnsomheten 

blant reiselivsbedriftene, kan det synes som om behovet for å “løfte” bedriftene er stort, og at nettverkene har 

en viktig funksjon i den sammenhengen. 

Avslutning 

Denne rapporten har kartlagt reiselivsorganiseringen i Nordland, og vist at det er behov for en større 

samkjøring av prioriteringer, planer og strategier mellom destinasjonsnivå, fylkesnivået og landsdelsnivået. 

Destinasjonsselskapene kommer i en skvis mellom svært høye forventninger om utføring av et bredt spekter av 

oppgaver; markedsarbeid, salg/booking, vertskapsoppgaver og destinasjonsarbeid – og knappe ressurser.  

Etableringen av Nord-Norsk Reiseliv har vært en prosess, og arbeidsdelingen innen markedsarbeidet begynner 

å falle på plass. Det ser imidlertid ut til å være behov for, og et potensial for, samkjøring av markedsplaner og 

strategier mellom destinasjonsselskapene og Nord-Norsk Reiseliv.  Nord-Norsk Reiseliv kan ta en tydeligere 

markedsrådgivningsrolle for å bidra til større sammenheng i markedsforståelsen fra bedrift til marked.  

Når det gjelder produkt- og destinasjonsutvikling samt konseptuering av salgbare produkter/opplevelser er det 

behov for å formulere ansvarsfordelingen tydeligere. Det er viktig å gjøre dette gjennom en aktiv prosess som 

involverer både destinasjonene, fylkeskommunen, Innovasjon Norge og Nord-Norsk Reiseliv. 

De fleste selskapene ønsker å gå inn i booking (BookNorway), men det er usikkert om dette vil gi noen bedret 

økonomisk situasjon og forsterke deres rolle i verdikjeden.  

Destinasjonsselskapene har behov for en avklaringsrunde når det gjelder nivå på vertskapsoppgaver, og de 

mener fylkeskommunen kunne ta ansvar for en større del av finansieringen av vertskapsoppgavene som f.eks. 

visningsturer, drift av informasjonsdatabaser og turistinformasjon (rundreiseturister spør om hele fylket, 

rutetider osv. ikke bare om destinasjonen de er på). 

Destinasjonsselskapene føler seg i dagens situasjon presset ”av omstendighetene”. De føler de har for lite 

ressurser, at de skal oppfylle store forventinger både fra bedriftene, det offentlige og fra Nord-Norsk Reiseliv. 

De opplever også til dels at andre aktørorganiseringer (bedriftsnettverk/tematiske organisasjoner) utfordrer 

deres rolle og posisjon ift. bedriftene, noe som forsterkes av lav lønnsomhet i bedriftene og stram 

kommuneøkonomi de fleste steder. Svak økonomi er ingen god situasjon for et viktig ledd i reiselivets 

organisering, men den er heller ikke unik for Nordland. Andre fylkeskommuner, bl.a. Troms og Oppland har 

derfor nå valgt å gå inn med direkte økonomisk støtte til destinasjonsselskapene for å avlaste situasjonen. 

 

                                                                 
9 http://www.oppland.no/no/Fag-og-tjenester/Regionalenheten/Nyheter-Reiseliv/25-mill-til-reiselivslagene-i-Oppland/ 
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