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Sammendrag 
Menon har fått et todelt utredningsoppdrag knyttet til en eventuell sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit 

Trondheim. Vi har vurdert både hva en eventuell sammenslåing vil bety for reiselivsaktører i Trøndelag og hva 

som vil være hensiktsmessig drifts- og inntektsmodell, eierskap og styring for et eventuelt nytt selskap.  

Visit Trondheim og Trøndelag Reiseliv er henholdsvis destinasjonsselskap og landsdelsselskap og befinner seg på 

ulike nivå i organisasjonsapparatet. Samtidig har organisasjonene store likheter i formål, kompetanse og 

oppgaver. Organisasjonene er også omtrent like store og sitter i de samme lokalene. Vi har organisert fordelene 

og ulempene knyttet til sammenslåing inn etter interne og eksterne effekter. Tabellen under gir en oversikt over 

hva vi anser som de viktigste fordelene og ulempene knyttet til sammenslåing. 

Fordeler Ulemper 

Interne fordeler: Interne ulemper: 

- Faglige skalafordeler og komplementaritet.  
- Kostnader knyttet til sterkere kontroll av inntekter og 

kostnader. 

- Stordriftsfordeler i administrative oppgaver.  
- Implementeringskostnader knyttet til sammenslåing av 

administrative systemer. 

- Økt deling av immaterielle ressurser.  - Potensielle prioriteringskonflikter med ulike finansiører.  

- Enklere overføring av ressurser mellom organisasjonene.  

Eksterne fordeler: Eksterne ulemper: 

- Effektiviseringsgevinster gir mer ressurser til operativt arbeid. 
- Prioriteringsproblemer. Byen tar for mye fokus relativt til 

andre deler av Trøndelag. 

- Stordriftsfordeler i administrasjon kan gi muligheter for 

tettere samarbeid med destinasjonsselskap. 

- Svekket tillit og dårligere samarbeid mellom 

landsdelsselskap og destinasjoner. 

- Sammenslåing av komplementære fagmiljøer gir et bredere 

tilbud av tjenester. 
- Mindre «førstehjelp» til ressurssvake områder. 

- Bedre koordinering av kontakten med bedrifter.  

- Tydeligere profil ovenfor besøkende.  

 

Vi har kartlagt destinasjonenes oppfatninger om sammenslåing ved å intervjue representanter fra 

destinasjonsselskapene, områder uten destinasjonsselskap samt reiselivsbedrifter i Trøndelag. I alt er aktørenes 

meninger om en sammenslåing noe delte, men en overvekt er tilhengere. Under alle destinasjoner finnes aktører 

som ser en sammenslåing som fordelaktig, men med noe ulike motivasjoner. Menons konklusjon er at det er 

større fordeler enn ulemper knyttet til sammenslåing, gitt at man klarer å organisere det nye selskapet på en 

hensiktsmessig måte.  

Et sammenslått selskap vil være både destinasjons- og landsdelsselskap. Det er viktig å ivareta begge roller på en 

balansert måte. Vi foreslår at det nye selskapet skal ha tre adskilte virksomhetsområder med ulike 

finansieringsmodeller.  

1) Profil Trøndelag – Fellesgoder for hele landsdelen 

2) Næring Trondheim – tjenester for medlemsbedrifter i Trondheim 

3) Prosjekt Trøndelag – salg av tjenester til bedrifter og destinasjonsselskap 

Vi mener at offentlige midler til fellesgoder skal gå til Profil Trøndelag, inntekter fra medlemsbedrifter i 

Trondheim går til Næring Trondheim, mens Prosjekt Trondheim finansieres av inntekter knyttet til hvert prosjekt. 
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1. Innledning: Sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit 
Trondheim 
Menon har fått et todelt utredningsoppdrag knyttet til en eventuell sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit 

Trondheim.  De to deloppgavene er som følger:  

 Konsekvensutredning: Vurdere hva en eventuell sammenslåing av Visit Trondheim og Trøndelag 

Reiseliv vil bety for de andre destinasjonsselskapene i Trøndelag, det vil si for VisitNamdalen, 

Destinasjon Røros, KystNorge og Visit Innherred.  

 Rolleavklaring: Vurdere hva som vil være hensiktsmessige oppgaver, geografisk nedslagsfelt, 

finansieringsform, samt eierskap og styring ved en eventuell sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og 

Visit Trondheim.  

 

En eventuell sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim er en selvstendig prosess som gjennomføres 

uavhengig av organisasjonsprosessen som har pågått i Trøndelag de siste tre årene. En eventuell sammenslåing 

kan likevel betraktes som et ledd i en større reorganisering av norsk reiselivsnæring som er koordinert av 

Nærings- og fiskeridepartementets reiselivsavdeling. Formålet med denne organiseringsprosessen er å etablere 

en struktur med færre reisemålsselskaper som har større kompetansemiljøer, mer slagkraft og er finansielt mer 

robuste.  

1.1. Hvorfor skal man ha destinasjons- og landsdelsselskap?  

Geografiske organisasjoner som Visit Trondheim og Trøndelag Reiseliv produserer ulike goder for 

reiselivsnæringen innenfor deres geografiske avgrensning. Markedsføring, pressearbeid, kurs og rådgivning er 

noen av de viktigste tjenestene produsert av organisasjonene.  

Når det offentlige går inn og støtter enkeltnæringer som reiselivsnæringen skyldes det som regel at det foreligger 

en markedssvikt som gjør at næringen ikke klarer å produsere et samfunnsøkonomisk effektiv nivå av en gode 

eller tjeneste selv. I reiselivsnæringen eksisterer det et behov for offentlig støtte til å produsere goder som alle 

aktørene har godt av, men «ingen» har insentiv til å produsere.  

Innen samfunnsøkonomisk teori sier man at det eksisterer fire hovedformer for goder: 

 Private goder (Rivaliserende og ekskluderbart) 

 Klubbgoder (Ikke-rivaliserende og ekskluderbart) 

 Fellesressurser (Rivaliserende og ikke-ekskluderbart) 

 Fellesgoder (Ikke-rivaliserende og ikke- ekskluderbart) 

Et gode kalles rivaliserende hvis en forbrukers forbruk av godet utelukker en annen forbrukers samtidige forbruk. 

Et gode kalles ekskluderbart hvis man kan utelukke noen fra å forbruke det ved at de ikke betaler for det. For 

private goder antar man at markedet er effektivt og at offentlige bidrag ikke er samfunnsøkonomisk effektivt. 

Ved de tre andre formene for goder kan offentlige bidrag derimot være nødvendige for bedret 

samfunnsøkonomisk effektivitet. 

I tilfeller der et gode ikke er ekskluderbart vil det eksistere et gratispassasjerproblem. Gratispassasjerproblemet 

innebærer at bedriftene investerer for lite i godet fordi det er billigere for hver enkelt aktør å la andre investere. 

For å illustrere gratispassasjerproblemet med et eksempel: Hvis fem helt like hoteller ligger ved en vakker strand, 

har samtlige hotelleiere likhet i behov for markedsføring av stranden. Dersom en aktør velger å markedsføre den 



Menon Business Economics  4 RAPPORT 

vakre stranden, vil likevel mange av turistene som ankommer stranden velge å bo på et av de fire andre, helt like 

hotellene. Dermed bærer den ene hotelleieren hele kostnaden ved markedsføringen, mens samtlige hoteller 

nyter av aktiviteten. Et reisemålsselskap som bidrar til å koordinere finansieringen og produksjonen av 

fellesgodet vil i en slik situasjon avhjelpe næringen med å overkomme gratispassasjerproblemet. I denne 

rapporten vil vi omtale både fellesgoder og fellesressurser som «fellesgoder», altså goder hvor det er tilknyttet 

gratispassasjerproblemer. 

En annen viktig grunn til at det er behov for reisemålsselskaper er at reiselivsbedrifter er komplementære i 

markedet. Komplementaritet i markedet innebærer at reiselivsbedriftene er gjensidig avhengige av hverandre, 

en bedrifts produkt påvirker etterspørselen til andre bedrifter og dette skaper behov for lokal koordinering av 

tilbudet. Eksempelvis vil verdien av en hotellseng avhenge av opplevelsestilbudet på stedet. 

Enkelte av godene reisemålsselskaper produserer kan betegnes som klubbgoder. Det er for eksempel enkelt å 

ekskludere aktører i fra å delta på kurs, men samtidig er deres nytte av å delta på kurs ikke negativt for andres 

deltakelse på kurs.1  

I Norge har politikere ønsket et hierarkisk system av geografiske organisasjoner med destinasjonsselskaper lokalt, 

landsdelsselskaper over destinasjonsselskapene og med Innovasjon Norges som virkemiddelaktør på nasjonalt 

nivå. Landsdelselskapene har altså posisjonen mellom Innovasjon Norge og destinasjonsselskapene, noe som 

innebærer at det er destinasjonsselskapene som er landsdelsselskapenes viktigste «kunder». Dette betyr at det 

først og fremst er destinasjonsselskapenes likhet i behov og komplementaritet i markedet som er grunnlaget for 

landsdelsselskapets drift, på lik linje som at det er bedriftenes likhet i behov og komplementaritet i markedet er 

grunnlaget for destinasjonsselskapenes drift.  

1.2. Selskapene som vurderes fusjonert 

1.2.1. Visit Trondheim 

Visit Trondheim er et destinasjonsselskap med 8 ansatte som ble etablert i 1992. Selskapets kjernevirksomhet er 

å markedsføre Trondheimsregionen som reiselivsdestinasjon. Selskapet har to hovedoppgaver: Drift av 

Turistinformasjonen i Trondheim og å markedsføre Trondheim som reiselivsby og region. 

Formål og målsettinger 

Visit Trondheim har som oppgave å definere og utøve vertskapsfunksjonene og profilmarkedsføringen, selge og 

markedsføre samt medvirke til utviklingen av Trondheim og Trondheimsregionen som turist, shopping, møte, 

kultur og arrangementsby. 

Visit Trondheims hovedoppgaver er å øke Trondheims andel av konferansemarkedet, definere og utøve 

vertskapsfunksjonene og profileringsmarkedsføringen. Visit Trondheim skal være en markedsplass for 

medlemmene og bidra sterkt til at alle aktører drar i samme retning. Dette sikrer at Trondheim inntar ønsket 

posisjon som destinasjon og innfrir ønsket ambisjonsnivå i forhold til attraktivitet og omdømme.   

Hovedmålsettingen er at Trondheim og Trondheimsregionen skal være et inspirerende reisemål, hvor Visit 

Trondheim gjennom målrettet innsats bidrar til mer enn 1,5 million gjestedøgn ved byens/regionens hoteller i 

2020. Organisasjonen har i tillegg fem til seks underliggende målsettinger innenfor sine fire virksomhetsområder 

                                                                 
1 Forutsatt at det er nok kursplasser til alle som ønsker å delta og deltakelsens eventuelle påvirkning av bedriftenes konkurranseevne. 
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convention og arrangement, omdømmebygging og utvikling, ferie og fritid og turistinformasjon med tilhørende 

butikkdrift og guideservice. 

Eierskaps- og inntektsmodell 

Visit Trondheim AS eies av 25 bedrifter, Trondheim Kommune og Stjørdal Kommune. Selskapet har 

samarbeidsavtale med flere enn 200 bedrifter i Trondheimsregionen. 

Visit Trondheim er i hovedsak eid av reiselivsnæringen og annet næringsliv i Trondheimsregionen. Radisson Blu 

Royal Garden er største eier, etterfulgt av Britannia Hotel og Hoff Hotels. Stjørdal og Trondheim kommuner er 

også inne på eiersiden men har til sammen mindre enn 10 prosent av aksjekapitalen. 

Visit Trondheim hadde driftsinntekter på 11,2 millioner kroner i 2013, omtrent på linje med inntektene de 

foregående årene. Organisasjonen skal styre mot å gå i balanse og driftsresultatene har dermed vært omtrent 

langt på rundt null hvert år.  

Visit Trondheim fikk 5,2 millioner kroner i inntekter fra medlemsmassen, 3 millioner kroner fra salg av 

guidetjenester, 2,8 millioner kroner i inntekter fra turistinformasjonen og 200 000 kroner i andre inntekter i 2013. 

Visit Trondheim fikk 2,5 millioner kroner i støtte av Trondheim kommune til å drifte turistinformasjonen, 

profilering og annet. 

I Visit Trondheims budsjett for 2015 regner man med inntekter på 14,1 millioner kroner. I budsjettet er det lagt 

opp til at 5,7 millioner kroner, det vil si 41 prosent av driftsinntektene, skal komme fra kommersiell avdeling, 

herunder 3 millioner kroner fra guideservice og 1,5 millioner kroner fra butikksalg. Den nest største 

inntektsposten er omdømmebygging med 3,7 millioner kroner, det vil si 26 prosent av driftsinntektene. Herunder 

regner man med 2,6 millioner kroner i støttet fra Trondheim kommune og andre kommuner, og 1,1 millioner 

kroner fra markedspakker solgt til næringen.  

Fritidsavdelingen skal sørge for inntekter på 2,3 millioner kroner, herunder er omtrent 500 000 kroner fra 

Trondheim kommune, 600 000 kroner fra markedspakker til henholdsvis overnattingsbransjen og 

serveringsbransjen og 600 000 kroner i inntekter fra annonser. Siste større inntektspost er Convention med 2,3 

millioner kroner hvor mesteparten en midlene kommer fra markedspakker solgt til kongresshoteller. De fire 

største bidragsyterne blant kongresshotellene er Radisson BLU Royal Garden Hotel, Scandic Nidelven Hotel, 

Scandic Hotel Lerkendal, Britannia Hotel og Clarion Hotel & Congress Trondheim. 

Drift og arbeidsområder 

Visit Trondheim har fire virksomhetsområder som man jobber innenfor. Der er følgende områder: 

1. Convention og arrangement 

2. Omdømmebygging og utvikling 

3. Ferie og fritid 

4. Kommersiell avdeling: Turistinformasjon inkludert butikkdrift og guideservice 

Convention og arrangement står for 25 prosent av driftskostnadene i Visit Trondheim. Visit Trondheim skal bistå 

lokale bedrifter, institusjoner og organisasjoner med å søke, få og gjennomføre internasjonale kongresser, møter 

og andre større arrangement i Trondheimsregionen. Det er et særlig fokus på å dra nye, internasjonale kunder 

til regionen. Det jobbes også med innsalg av større, nasjonale arrangement. 

Omdømmebygging og utvikling står for 32 prosent av driftskostnadene i Visit Trondheim. Visit Trondheim skal 

bidra til å løfte frem Trondheimsregionen til å bli en velegnet arena for nasjonale og internasjonale kongresser, 
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møter og arrangement og bygge en sterk merkevare av Trondheim og Trondheimsregionen med bidrag fra 

Frosta, Stjørdal og Selbu kommune. 

Ferie og fritid står for 19 prosent av driftskostnadene i Visit Trondheim. Visit Trondheim skal legge til rette for at 

medlemmer og samarbeidspartnere har en god markedsplass for salg av ferie og fritidsopphold og opplevelser. 

Visit Trondheim skal bidra til å skape trafikk gjennom å fremheve opplevelser og produkter som trekker flere 

besøkende til Trondheimsregionen. 

Kommersiell avdeling står for 27 prosent av driftskostnadene i Visit Trondheim. Visit Trondheim skal drifte og 

videreutvikle den nye turistinformasjonen inkludert butikk og guidetjenester. Driften skal bidra til et økonomisk 

resultat som gir grunnlag for økt aktivitet på de andre virksomhetsområdene. 

1.2.2. Trøndelag Reiseliv 

Trøndelag Reiseliv er et landsdelselskap med fem faste ansatte, etablert i 1991 under navnet Midt-Norsk Reiseliv 

– som ledd i den nasjonale organiseringsprosessen som ble ledet av SND på begynnelsen av 1990-tallet. Midt-

Norsk endret navn til Trøndelag Reiseliv as i 2004. Sammen med Fjord-Norge er Trøndelag Reiseliv det eneste av 

de opprinnelige landsdelsselskapene som fremdeles eksisterer. Omsetningen har ligget på 10-12 millioner kroner 

de siste årene, og resultatet har balansert rundt null.  

Formål og målsettinger 

Trøndelag Reiseliv AS skal være redskap for reiselivsnæringen, øvrige opplevelsesnæringer, øvrig servicenæring, 

kommuner og fylkeskommuner i Trøndelag med formål å gjennomføre en kostnadseffektiv utvikling, profilering 

og samlet markedsføring av landsdelens reiselivstilbud. Hovedvekten er på nasjonale og internasjonale 

markeder. 

Få enkeltaktører makter på en tilfredsstillende og effektiv måte å markedsføre seg i utlandet alene. Det er derfor 

Trøndelag Reiseliv sin oppgave å samle bedrifter, destinasjoner og reiselivslag til felles markedsinnsats. Målet er 

kortest mulig vei til lavest mulig kostnad fra bedrift til kunde. 

Trøndelag Reiseliv skal ha en overordnet og koordinerende rolle ovenfor destinasjonsselskapene. Trøndelag 

Reiseliv skal produsere fellesgoder som er til nytte for alle destinasjonene i Trøndelag, i og med at 

destinasjonsselskapene er landsdelsselskapets kunder.  

Eierskaps- og inntektsmodell 

De to fylkeskommunene eier nesten 40 prosent av Trøndelag Reiseliv. NHO Reiseliv og Visit Trondheim er to 

andre store eiere. Til sammen har selskapet 83 aksjonærer. Eierskapet i Trøndelag Reiseliv er frikoblet fra 

inntektene til organisasjonen, man henter altså ikke inn midler fra eierne, men får inntekter fra årlige offentlige 

tilskudd og salg av tjenester til næringen. 

Av Trøndelag Reiselivs inntekter på 12,5 millioner kroner i 2013 var i underkant 8,2 millioner kroner Nord- og 

Sør-Trøndelag fylkeskommuners driftstilskudd og kjøp av profileringstjenester, mens omtrent 4,5 millioner 

kroner var prosjektrelaterte inntekter fra destinasjonsselskaper og bedrifter, samt andre inntekter. I 2014 var 

inntektene fra fylkeskommunene økt til 8,4 millioner kroner. 

I samarbeidsavtalen mellom Trøndelag Reiseliv og fylkeskommunene i Trøndelag fordeler man ressursene 

mellom profileringsmidler og info/vertskap. Ifølge avtalen skal Trøndelag Reiseliv bruke 78 prosent av midlene 
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på profilering, mens 22 prosent skal gå til drift, noe som innebærer at man har satt av 6,5 millioner kroner til 

profilering og 1,9 millioner kroner til info/vertskap. 

Drift og arbeidsområder 

I følge Strukturutvalget for reiseliv bør landsdelsselskapene innta rollen som paraplyorganisasjon og 

kompetansebase for underliggende områder, og koordinere både nasjonal deltakelse fra landsdelen i Innovasjon 

Norges aktiviteter og utviklingsarbeidet egen landsdels destinasjonsselskaper har ansvaret for.  

Selskapet organiserer sin drift i fire forretningsområder: 

1. Profilmarkedsføring; Presentasjon av landsdelen som reisemål.  

2. Produktmarkedsføring; Presentasjon av landsdelens reiselivsbedrifter. 

3. Kampanjeoppfølging; Oppfølging av kampanjer, veiledning og formidling overfor individuelle gjester, 

turoperatører, presse og andre. 

4. Innovasjonsarbeid; markedsføring – kompetanseheving – organisering – produktutvikling – vertskap – m.m. 

Det enkelte destinasjonsselskap bør først og fremst ha ansvaret for områdets reisemålsutvikling, herunder 

konseptutvikling og pakking av helhetlige produkter, i tillegg til å være «leverandør» til landsdelsselskapet. 

Trøndelag Reiselivs markedskampanjer 

Trøndelag Reiselivs oppgir selv å bruke mest tid og ressurser på markedskampanjer. De fleste av Trøndelag 

Reiselivs markedskampanjer er gjennomført i samarbeid med Innovasjon Norge, destinasjonsselskapene og 

enkeltbedrifter. I 2014 samarbeidet man med Innovasjon Norge om kampanjer mot Norge, Tyskland, Sverige, 

Danmark, Nederland og Storbritannia. I 2015 har man planlagt kampanje i USA i tillegg til de nevnte markedene.  

Trøndelag Reiseliv organiserer markedskampanjene ved å både koordinere destinasjonsselskapenes og 

bedriftenes profileringsbehov med Innovasjon Norges «Norgeskampanje» i inn- og utland og ved å kjøre egne 

kampanjer utenom Innovasjon Norge. Når en reiselivsaktør melder seg på en markedskampanje i vil Trøndelag 

Reiseliv som regel både benytte Innovasjon Norges markedskampanjer og supplere med sine egne tjenester, 

altså egne annonser på print, trondelag.com, visitnorway, Google, Facebook og nettaviser.  

Trøndelag Reiselivs kurs og kompetansehevende tiltak 

En av Trøndelag viktigste oppgaver er ifølge samarbeidsavtalen med fylkeskommunene er være vertskap, gi 

informasjon og drive rådgivning og det er satt av 1,9 millioner kroner av de fylkeskommunale midlene til formålet. 

Ifølge samarbeidsavtalen innebærer dette deltakelse i Kontaktforum Reiseliv Trøndelag, veiledning til 

individuelle turister, samt å tilrettelegge for nye utviklingstiltak og prosjekter innen reiselivet.  

Trøndelag Reiseliv legger vekt på sin rolle som kompetanseressurs for reiselivet i landsdelen og arrangerer en 

rekke kurs, samlinger og workshops. Trøndelag Reiseliv arrangerte kurs av ulike tema som «hvordan bli god på 

nett», vertskapskurs, salg/booking og distribusjon, bærekraftighet i 2014. Annethvert år arrangerer Trøndelag 

Reiseliv Trøndersk reiselivskonferanse med ulike tema, i 2014 var eksempelvis temaet «Storytelling». Trøndersk 

reiselivskonferanse varer i to dager og har foredragsholdere både inn- og utland, i tillegg til flere workshoper.  

Trøndelag Reiselivs brosjyrer 

Den største og viktigste brosjyren produsert er Trøndelag Reiselivs reisehåndbok, som er Trøndelags offisielle 

reiselivsguide. Trøndelag Reiseliv oppfordrer alle reiselivsbedrifter til å være med i Reisehåndboken dersom de 
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ønsker å profileres på messer og workshops, i mediakampanjer, for turoperatører, brosjyrer og på presse- og 

visningsturer. 

Reisehåndboken utkommer på norsk, tysk, og engelsk og skal inneholde oppdatert og omfattende informasjon 

om trønderske severdigheter, kultur, rundreiser, opplevelser, aktiviteter, overnatting- og spisesteder. Over 200 

aktører er med i reisehåndboken og den produseres i et opplag på 65 000 eksemplarer.  

Trøndelag Reiseliv deltar på mange ulike messer 

Organisasjonen deltar på en rekke messer; i 2014 var man representert på blant annet «Vakantiebeurs» i Utrecht, 

«Grüne Woche» og «ITB 1014» i Berlin, «Reiselivsmessen» i Telenor Arena og «Ferie for alle» i Herning.  

Trøndelag Reiseliv samarbeider om messedeltakelsen med Innovasjon Norge, andre landsdelsselskaper, 

destinasjonsselskaper og bedrifter. På Vakantiebörs deltok Trøndelag Reiseliv sammen med Kystriksveien 

Reiseliv, KystNorge og flere aktører fra Oppdal som underutstillere på Dovrefjellrådet sin stand på messen. På 

Grüne Woche har Trøndelag Reiseliv inngått et treårig samarbeid om profilering sammen med Fjord Norge og 

NordNorsk Reiseliv. Trøndelag Reiseliv profilerer reiselivsbedrifter og matprodusenter fra de fire 

fyrtårnsområdene i Trøndelag samt konkrete reiseruter knyttet til disse. 

Trøndelag Reiselivs trondelag.com og digitale markedskampanjer 

Trøndelag Reiseliv har blitt brukt mye tid på utviklingen av sine nettsider og den tilhørende bookingfunksjonen. 

Trøndelag Reiseliv utvikler innhold på trondelag.com å generer og ivareta den innkommende trafikken fra sosiale 

medier, søkemotorer og andre kilder. I tillegg vektlegges tilstedeværelse i sosiale medier for å øke kjennskap og 

kunnskap til Trøndelag som destinasjon. Målgruppene for det digitale arbeidet er ferie- og fritidsreisende som 

vurderer eller ønsker å reise til Trøndelag. Trafikken på trondelag.com har økt raskt de senere årene.  

Trondelag.com er informativ nettside for hele Trøndelag med mye informasjon om hver enkelt destinasjon. I 

tillegg er linkes det til nettsidene til destinasjonsselskapene fra trondelag.com. Samlet omtaler man 

trondelag.com og de underliggende nettsidene «trøndernett». Trøndernett har blitt utviklet i samarbeid med 

destinasjonsselskapene Visit Innherred, Vist Namdalen, Destinasjon Røros og KystNorge. Tanken rundt 

trøndernett er et felles publiseringsløsning der destinasjonene deler på utviklingskostnader, drift, vedlikehold 

samt kompetanse. Visit Trondheim er på annet publiseringsverktøy gjennom VisitNorway løsningen. 

I tillegg til trondelag.com har man digitale markedskampanjer gjennom Facebook, Google og nettaviser, hvor 

man profilerer landsdelen og bedriftene. 

1.2.3. Likheter og forskjeller mellom organisasjonene 

Visit Trondheim og Trøndelag Reiseliv er henholdsvis destinasjonsselskap og landsdelsselskap og befinner seg på 

ulike nivå i organisasjonsapparatet.  I følge Strukturutvalget for reiseliv bør landsdelsselskapene innta rollen som 

paraplyorganisasjon og kompetansebase for underliggende områder, og koordinere landsdelens deltakelse i 

Innovasjon Norges markedsaktiviteter.» 

Det enkelte destinasjonsselskap bør først og fremst ha ansvaret for områdets reisemålsutvikling, herunder 

konseptutvikling og pakking av helhetlige produkter, i tillegg til å være kunde av landsdelsselskapet. Trøndelag 

Reiseliv har altså Visit Trondheim, og de andre destinasjonsselskapene, som kunde i dag.  
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Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim er finansiert på ulikt vis. Trøndelag Reiseliv er i størst grad offentlig 

finansiert ved at omtrent to tredjedeler av inntekter er driftstilskudd fra fylkeskommunene i Trøndelag, mens en 

tredjedel er inntekter fra salg til destinasjonsselskaper og bedrifter. Visit Trondheim har en klar overvekt av 

kommersielle inntekter, kun en fjerdedel av inntektene er kommunale tilskudd, da først og fremst fra Trondheim 

kommune, mens resten av inntektene genereres av næringens medlemskontingenter og salg av guidetjenester.  

De to organisasjonene er rettet mot ulike segmenter. Trøndelag Reiseliv jobber stort sett med 

ferie/fritidssegmentet. Organisasjonens hovedoppgaver er å profilere Trøndelag som attraktivt reisemål, samt å 

markedsføre landsdelens reiselivsbedrifter. I tillegg skal organisasjonen skal fylle en vertskapsfunksjon gjennom 

formidling overfor individuelle turister, turoperatører og presse. En annen hovedoppgave er å utvikle 

kompetanse i næringen gjennom kursrekker arrangert i samarbeid med Innovasjon Norge.  

Visit Trondheim jobber på side mest med store konferanser og arrangementer i Trondheim.  Organisasjonen har 

sine viktigste kunder blant de største hotellene i Trondheim og disse er i stor grad rettet MICE-markedet. Store 

hoteller i Trondheim har felles behov for å tiltrekke seg særlig store møter og konferanser, hvor det er 

stordriftsfordeler som ikke dekkes innad i hvert enkelt hotell. Dermed har Visit Trondheim blitt mer spesialisert 

mot kurs- og konferansemarkedet. Destinasjonsselskapet har likevel, etter tilbakemeldinger fra 

medlemsmassen, satset mer på ferie/fritid de senere årene. 

Det samtidig klare likheter mellom organisasjonene. Både Visit Trondheim og Trøndelag Reiseliv jobber med å 

profilere Trondheim og Trøndelag (Visit Trondheim selger også produkter i andre komplementære 

destinasjoner). Begge organisasjonene besitter næringsspesifikk markedskompetanse, lager lignende 

markedskampanjer, har utstrakt kontakt med samme kundemasse og deltar på reiselivsmesser i inn- og utland. 

Organisasjonene har like målsettinger; begge ønsker selge senger i Trondheim (og Trøndelag). I tillegg er Visit 

Trondheim og Trøndelag Reiseliv omtrent like store og sitter i de samme lokalene. 

1.3. Prinsipielle betraktninger rundt sammenslåing 

Formålet med en eventuell sammenslåing av organisasjonene må være å realisere stordriftsfordeler knyttet til 

fagmiljøene og/eller til administrasjon og andre interne funksjoner. Her følger noen prinsipielle betraktninger 

rundt sammenslåing.  

1.3.1. Gevinster – faglige og administrative synergier 

Faglige synergier 

Prinsipielt er det to potensielle kilder til faglige synergier mellom organisasjonene; enten må det være 

skalafordeler i faglige aktiviteter eller det må være komplementaritet mellom fagmiljøene.  

Dersom organisasjonene har fagmiljøer med likeartet kompetanse, kan man realisere skalafordeler i fagmiljøene 

i form av økt spesialisering og dybde. Større miljøer øker muligheten for spesialisering så lenge antall 

arbeidsområder øker mindre enn antall ansatte. Dersom man slår sammen svært forskjellige kunnskapsmiljøer 

vil overlappende arbeidsområder og dermed også potensialet for å utnytte skalafordeler være mindre. 

Utnyttelse av skalafordeler og spesialisering av arbeidskraften kan lede til at det er lettere å tiltrekke og beholde 

fagpersoner. Fagmiljøet blir med andre ord mer attraktivt.  
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Den faglige synergien kan også være knyttet til komplementaritet mellom fagmiljøene, for eksempel i form av at 

to ulike kompetanser kan kombineres for å løse en oppgave. Ved å bringe komplementær kompetanse sammen 

kan man realisere tverrfaglige gevinster, noe som kan både gi større slagkraft og innovative perspektiver. Det 

kan være lettere å oppnå samarbeid mellom komplementære aktører innad i en felles organisasjon enn mellom 

selvstendige organisasjoner. Det skyldes både at fagmiljøene kan bli pålagt å samarbeide i en felle organisasjon, 

og at ledelsen kan synliggjøre og belønne samarbeid. Dette kan selvsagt gjøres i en samarbeidsmodell også, men 

det er mer komplisert å koordinere på tvers av organisasjonene. Den økte attraktiviteten som kan følge av 

likeartede fagmiljøer integreres, kan også oppnås ved at komplementære miljøer integreres.  

Administrative synergier 

Man kan tenke seg to hovedtyper av gevinster av sammenslåing på den administrative siden: Ressursdeling i 

funksjoner med urealiserte stordriftsfordeler gir lavere kostnader. Overføring av ressurser mellom enheter gir 

bedre ressursutnyttelse og potensielle læringsgevinster. For eksempel kan beste praksis overføres mellom 

enhetene når man har felles ledelse. Samarbeid og samlokalisering uten sammenslåing vil også kunne ha de 

samme effektene, men det vil ofte medføre større koordinerings- og kompromisskostnader. 

La oss derfor se på hva slags kostnader – negative effekter – som kan følge av en sammenslåing. 

1.3.2. Kostnader – varige og midlertidige 

Det vil alltid være kostnader forbundet med sammenslåinger. Disse kan grovt sett deles i to grupper; 

 Varige, strukturelle, kostnader; det vil si kostnader forbundet med en ny struktur. 

 Implementeringskostnader; det vil si kostnader knyttet til selve prosessen som skal lede fram til den nye 

strukturen. 

Varige, strukturelle kostnader 

De strukturelle kostnadene kan videre deles inn i koordineringskostnader og kompromisskostnader.  

 Koordineringskostnader oppstår som følge av at en integrert organisasjon blir mer kompleks og krever 

mer samhandling og mer rapportering.  

 Kompromisskostnader oppstår som følge av at fagmiljøene er forskjellige, oppdragene de utfører er 

forskjellige og administrative behov er forskjellige. Dermed må det inngås kompromisser når synergier 

skal realiseres. 

Implementeringskostnader 

Implementeringskostnader dreier seg om at det krever tid og oppmerksomhet å integrere organisasjoner med 

ulik kultur, ulike systemer og ulike prosesser. Det kan både dreie seg om alt fra tekniske forhold som må løses til 

aktiv motstand mot endring.  
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1.4. Interne fordeler og ulemper ved sammenslåing  

1.4.1. Interne fordeler 

Det viktigste argumentet for sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim er trolig muligheten for å 

utnytte stordriftsfordeler i drift. Selv om landsdelsselskapet og destinasjonsselskapet har ulike kunder og 

målgrupper har de svært mange sammenfallende typer aktiviteter.  

Faglige synergier 

Det kan være faglige synergier mellom organisasjonene av to slag: Skalafordeler og komplementaritet i og 

mellom fagmiljøene.  

Det er grunn til å tro at det er faglige skalafordeler knyttet til sammenslåing av Visit Trondheim og Trøndelag 

Reiseliv. Begge organisasjonene jobber med å tiltrekke seg tilreisende fra Norge og utlandet til området og 

besitter kompetanse om markedssegmenter i Norge og utlandet, det trønderske reiselivsproduktet, 

markedsføring og webløsninger. Et større selskap gir mulighet for økt spesialisering, idet det vil bli frigjort 

ressurser når man kan rasjonalisere overlappende oppgaver. Et eksempel kan være webutvikling. Selv om man 

produserer delvis ulikt innhold kan man utvikle felles webplattform og publiseringsverktøy, samt ha felles 

opplæring av ansatte, og slik redusere faste kostnader.2  

Siden Visit Trondheim og Trøndelag Reiseliv i hovedsak jobber med ulike segmenter vil det også være en viss 

grad av komplementaritet i kunnskapen bringer sammen i den nye organisasjonen. Trøndelag Reiseliv har jobbet 

lengre med ferie/fritid enn Visit Trondheim, en type kompetanse som medlemsmassen i Visit Trondheim i større 

grad har etterspurt de senere årene. Visit Trondheim har spisskompetanse på kurs og konferanser, noe som kan 

bedre kompetansetilbudet på området til de andre destinasjonene i Trøndelag. 

Administrative synergier 

Ressursdeling i funksjoner med urealiserte stordriftsfordeler og overføring av ressurser for bedre utnyttelse, er 

to hovedformer for administrative synergier knyttet til tettere samarbeid og sammenslåing.  

Et eventuelt sammenslått selskap vil sannsynligvis kunne utnytte urealiserte stordriftsfordeler i administrative 

oppgaver som regnskapsføring, innkjøpsprosser, søknadsprosesser og lignende. I dag må begge organisasjonene 

bruke tid og ressurser på administrative oppgaver, noe som vil endres dersom selskapene slås sammen.  

Man kan i større grad dele fellesressurser som lokaler, nødvendig kontorutstyr og andre materielle ressurser. 

Visit Trondheim og Trøndelag Reiseliv er allerede samlokalisert og benytter dermed de samme lokalene og det 

samme utstyret i dag. Det er derfor liten grunn til å tro at et tettere samarbeid eller sammenslåing av 

organisasjonene vil bidra til økt utnyttelse av materielle ressurser med stordriftsfordeler.  

Samtidig kan det tenkes at et tettere samarbeid eller sammenslåing vil kunne bidra til økt deling av immaterielle 

ressurser med stordriftsfordeler, som for eksempel databaser og personavhengige kontaktnett. Slike 

immaterielle ressurser er ressurskrevende å bygge opp, men når de først eksisterer kan de deles og brukes 

nærmest kostnadsfritt. 

                                                                 
2 Et slikt type arbeid er allerede gjort via etableringen av fellesselskapet BookCentral Norway, så det er ikke nødvendigvis slik at man må være 
én organisasjon for å realisere slike fordeler. Det vil likevel ofte være enklere og billigere å utføre slike prosjekter under én paraply. 
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Enklere overføring av ressurser mellom organisasjonene vil kunne bidra til bedre utnyttelse av økonomiske 

midler og arbeidskraft. En sammenslåing kan bidra til å utnytte stordriftsfordeler knyttet samordning av strategi, 

målsettinger og dermed også drift. Hvis man i en sammenslått organisasjon opplever et sterkt press på ressurser 

og arbeidskraft i en del av virksomheten, har man et større ressurser og flere ansatte til å omallokere 

arbeidsoppgavene til enn det to separate organisasjoner har i dag.  

1.4.2. Interne ulemper 

Kostnadene forbundet med sammenslåing av Visit Trondheim og Trøndelag Reiseliv kan deles inn i varige 

strukturelle kostnader og implementeringskostnader. 

Varige strukturelle kostnader 

Med strukturelle kostnader menes nye kostnader knyttet til at organisasjonen er blitt større, det vil si at 

strukturelle kostnader knyttet til en større organisasjon skyldes økende skalarkostnader. Koordineringskostnader 

og kompromisskostnader er som nevnt de to viktigste formene for strukturelle kostnader.  

Koordineringskostnader oppstår som følge av at en integrert organisasjon blir mer kompleks og krever mer 

samhandling og mer rapportering. Visit Trondheim og Trøndelag Reiseliv har ulike inntektssystemer som må 

integreres i en sammenslått organisasjon. Trøndelag Reiseliv sin største inntektskilde er driftsstøtte til vertskap 

og profilering av Trøndelag, mens Visit Trondheim har sine inntekter knyttet til medlemskap i organisasjonen. En 

ny sammenslått organisasjon må utformes på en slik måte at inntektssystemene kan forenes uten at EØS-

reglementet brytes. Det vil si at man må klare å holde inntektene fra medlemskontingenter og inntektene fra 

fylkeskommunen separert, noe som kan komme til å medføre et mer komplekst regnskapssystem og flere 

kontroll- og rapporteringsordninger for å slik sikre at de fylkeskommunale midlene ikke brukes etter avtale. 

Kompromisskostnader oppstår som følge av at fagmiljøene er forskjellige, oppdragene de utfører er forskjellige 

og administrative behov er forskjellige. Kompromisskostnadene forbundet med en sammenslåing av Visit 

Trondheim og Trøndelag Reiseliv vil i mindre grad knytte seg til interne kompromisser i organisasjonene og større 

grad til veiing av organisasjonenes kunders interesser. Kompetansemiljøene, oppdragene og de administrative 

behovene i Visit Trondheim og Trøndelag Reiseliv er relativt like og allerede samlokalisering av organisasjonene 

vil bidra til at de interne kompromisskostnadene sannsynligvis blir lave.  

Implementeringskostnader 

Visit Trondheim og Trøndelag Reiseliv er allerede samlokaliserte og unngår dermed store 

implementeringskostnader.  Implementeringskostnadene vil i størst grad knytte seg til organisasjonenes bruk av 

ulike driftssystemer. Organisasjonene støtter blant annet seg til ulike webløsninger og ulike bookingløsninger. 

Webløsningene burde samkjøres etter en eventuell sammenslåing, men dette vil kreve tid og ressurser fra 

organisasjonen. Ellers vil det kunne være implementeringskostnader knyttet til nye kostnadsføringsprinsipper 

som må følge av at to ulike inntektssystemer skal integreres i en organisasjon.  

Vi tror ansattes motstand mot sammenslåing og endring vil være liten på grunn av at organisasjonene allerede 

vært samlokalisert i over ett år og arbeidstagerne dermed kjenner hverandre fra før av. Vi har gjennomført 

intervjuer med enkelte av de ansatte hvor man har vært positiv sammenslåing på grunn av potensialet som ligger 

i å spesialisere stillinger og bedre samordningen. Det har vært en stor utskiftning av arbeidstagerne i begge 

organisasjonene det siste året, noe som har medført at det er gode muligheter for å bygge en ny felles kultur i 

en sammenslått organisasjonen.  
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2. Konsekvenser for gjenværende destinasjonsselskaper og andre 
reiselivsaktører 
En sammenslåing av Visit Trondheim og Trøndelag Reiseliv vil påvirke de resterende destinasjonsselskapene i 

Trøndelag og andre reiselivsaktører i landsdelen. I dette kapittelet beskriver vi først produkt, marked og behov i 

de ulike destinasjonene i Trøndelag. Deretter drøftes fordeler og ulemper for destinasjonene ved eventuell 

sammenslåing og går igjennom hver enkelt destinasjons holdning til sammenslåing. Til slutt drøftes ulike 

virkemidler for å ivareta destinasjonenes interesser. 

2.1. De resterende destinasjonene i dag: Organisasjon, produkter og behov 

Trøndelag strekker seg fra Oppdal lengst sør i Sør-Trøndelag til Namdalen lengst nord i Nord-Trøndelag, en 

strekning man kan kjøre fra lengst sør til nord på rundt 6 timer via E6.3 På det breieste punktet i Sør-Trøndelag, 

fra Hitra til Rørosregionen, tar det omtrent like lang tid å komme seg fra vest til øst. Regionen har et variert 

landskap med alt fra fjell og innenlandsklima til 

fjorder og kyst med skjærgård, og den er hjem 

til en av Norges største byer samt flere 

kulturhistoriske attraksjoner av nasjonal 

betydning. Trøndelag kan grovt sett deles inn i 

seks ulike reiselivsdestinasjoner, som hver har 

et eget destinasjonsselskap4. Destinasjonene 

er markert i kartet ved siden av og nedenfor 

følger en kort beskrivelse av de viktigste 

attraksjonene i resterende destinasjonene. 

 

 

 Innherredsregionen ligger like nord for Trondheim, 

som i likhet med byen har flere historiske 

attraksjoner, spesielt Stiklestad som er stedet hvor 

Olav den Hellige falt i år 1030. Regionen byr også på 

fine naturopplevelser i et kulturhistorisk landskap langs Trondheimsfjorden, og er videre kjent for jordbruk og 

god lokalmattradisjon. Det regionale markedet er viktig i Innherred, samt det norske markedet og spesielt 

rundreisesegmentet. Destinasjonsselskapet Visit Innherred ble etablert i 2007 og har i dag fem fulltidsansatte, 

og driftsinntekter på rundt 4,3 millioner kroner (2013). Selskapet jobber aktivt med produkt- og 

reisemålsutvikling og koordinerer markedsføringsarbeid i samarbeid med Trøndelag Reiseliv. Innherred ønsker 

at landsdelsselskapet først og fremst skal drive med profilmarkedsføring, i tillegg til å ha et overordnet ansvar for 

web, utarbeide statistikk og jobbe aktivt opp mot nasjonale logistikkoperatører. Selskapet etterlyser at kun 

medlemmer av destinasjonsselskapet bør kunne benytte seg av landsdelsselskapets tiltak, slik at flere vil bidra 

med medlemskontingent. 

                                                                 
3 Kilde: Google Maps 
4 Oppdal har per i dag ikke har et destinasjonsselskap. Oppdal er likevel en velkjent destinasjon, hvor mange av aktørene er samlet under 
fellesorganisasjonen Oppdal booking. 
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KystNorge består av øy- og halvøykommunene langs kysten i 

Sør-Trøndelag, som ligger et par timers kjøretur vestover fra 

Trondheim. Skjærgårdsnatur, små lokalsamfunn langs 

kysten, og lokalmat fra land og hav er blant de viktigste 

attraksjonene. Fiske, havrafting, dykking, brettseiling, besøk av fyr, samt klatring og sykling er populære 

aktiviteter i regionen. Det viktigste markedet er regionalt, der størsteparten av de besøkende er personer som 

befinner seg i og rundt Trondheim. Destinasjonsselskapet KystNorge er relativt ungt (startet opp i 2013) og har 

kun ett og et halvt fast dagsverk i tillegg til enkelte prosjektstillinger. Driftsinntektene er på i underkant av 2 

millioner kroner (2013). Fra landsdelselskapet ønskes profilmarkedsføring, kompetansehevende tiltak og 

utarbeiding av statistikk.  

 

Cirka to timer sør for Trondheim ligger fjellområdet 

Oppdalsregionen, hvor man finner vernede naturområder som 

Dovre og Trollheimen. Oppdal er spesielt kjent som en 

vinterdestinasjon med et av Norges største alpinanlegg, men 

regionen har også et stort utvalg av naturbasert aktivitet i 

barmark-sesong som fiske, jakt, vandring, moskus- og elgsafari. De besøkende kommer i all hovedsak fra 

Trondheimsregionen. Oppdal har i dag ikke destinasjonsselskap, etter at selskapet gikk konkurs i 2013. Flere 

aktører har felles bookingløsning i Oppdal Booking, men det jobbes ellers lite med fellesoppgaver. Fra Oppdal 

ønskes det at landsdelsselskapet jobber med profilmarkedsføring, produktutvikling, pakking, booking og utvikling 

av bookingsystem og tilrettelegging av nettløsninger og digitalt innhold.  

 

Rørosregionen er en internasjonalt kjent destinasjon takket være 

verdensarven fra Bergstaden Røros som er en av Europas eldste 

bevarte trebyer med over 100 fredede bygninger.  Regionen er også 

kjent for den vakre naturen i de kringliggende nasjonalparkene 

Forollhogna og Femundsmarka, hvor det ligger til rette for 

naturbaserte aktiviteter både sommer og vinter. Omlag 60 prosent av tilreisende kommer fra Trondheim og 

Trøndelag, noe som gjør det regionale markedet til det viktigste. De nasjonale og internasjonale markedene er 

likevel også betydelige. Selskapet Destinasjon Røros har eksistert siden 1926, men en snuoperasjon rundt 2006 

har bidratt til å berge selskapet fra konkurs og gjøre det mer handlekraftig. Selskapet har i dag 13 ansatte i til 

sammen ti årsverk, og driftsinntekter på rundt 13 millioner kroner (2013). Selskapet jobber aktivt med salg og 

profilering av Røros som reisemål i tillegg til næringsutviklingsprosjekter og aktiviteter for å bygge innhold og øke 

verdiskapingen for medlemmene. Røros ønsker at landsdelsselskapet skal drive med profilmarkedsføring, samt 

optimalisering og strukturer på web. Kunne også hatt felles økonomiavdeling og prosjektavdeling.  
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Namdalen er en stor region som innebefatter de 13 nordligste kommunene i Nord-

Trøndelag, der hovedstaden Namsos ligger cirka 3 timer fra Trondheim. Det er en 

variert region som har alt fra innenlands nasjonalparker i fjellområder, lange elver 

kjent for laksefiske, og skjærgård med havfiske og kystaktiviteter. For Namdalen er 

det regionale markedet viktigst, samt nasjonale turister på rundreise. Visit 

Namdalen ble etablert i 2013, og har per i dag kun én fast 50-prosent stilling i tillegg til en prosjektstilling på web. 

Fra landsdelsselskapet ønsker Visit Namdalen profilmarkedsføring som tar hensyn til alle destinasjonene, kurs- 

og kompetansetiltak, assistanse på web og oppfølging av destinasjonene. Selskapet etterlyser at kun medlemmer 

av destinasjonsselskapet bør kunne benytte seg av landsdelsselskapets tiltak, slik at flere skal ha insentiv til å 

bidra med medlemskontingent.  

 

2.2. Eksterne fordeler og ulemper ved sammenslåing  

En sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim vil både medføre fordeler og ulemper for 

destinasjonsselskapene og andre reiselivsaktører. I dette delkapittelet følger de henholdsvis viktigste fordelene 

og ulempene for landsdelsselskapets viktigste samarbeidspartnere i dag. 

2.2.1. Eksterne fordeler 

Under følger en drøfting av det vi anser som de eksterne fordelene av en sammenslåing for destinasjonsselskap 

og andre reiselivsaktører. 

Effektiviseringsgevinster gir mer ressurser til operativt arbeid 

Først og fremst skal de ventede effektiviseringsgevinstene komme destinasjonsselskapene og bedriftene til gode 

i form av mer midler til markedsarbeid. Ressursene som blir frigjort ved å fjerne overlappende administrativ 

aktivitet kan overføres til operative aktiviteter. En større sammenslått organisasjon vil ha bedre muligheter til å 

spesialisere kompetansen i grad enn i dag, noe som destinasjonsselskapene i så fall vil nyte godt av i form av 

høyere kvalitet på tjenestene som leveres. Den nye organisasjonen skal dermed kunne tilby de øvrige 

destinasjonsselskapene flere tjenester og tjenester med høyere kvalitet. 

Stordriftsfordeler i administrasjon kan gi muligheter for tettere samarbeid med destinasjonsselskap 

Et sammenslått selskap kan tenkes å kunne spesialere enkeltansatte innenfor administrative oppgaver som 

regnskapsføring, innkjøpsprosser, søknadsprosesser og lignende. Spesialisering av arbeidskraften vil gi 

stordriftsfordeler i produksjonen av administrative tjenester. Stordriftsfordelene kan spres videre til 

destinasjonsselskapene i form av at det sammenslåtte selskapet kan selge administrative tjenester til 

destinasjonsselskapene til lavere priser enn andre private leverandører.  

Sammenslåing av komplementære fagmiljøer gir et bredere tilbud av tjenester 

Visit Trondheim og Trøndelag Reiselivs hovedfokus er ulike segmenter, henholdsvis konferanser/kongresser og 

ferie/fritid. Et sammenslått selskap vil dermed kunne tilby sine kunder et bredere tilbud av tjenester enn i dag, 

hvor bedrifter i Trondheim kan få bedre tilgang på landsdelsselskapets kompetanse på ferie/fritid og bedrifter i 

distriktene får muligheter til å utnytte Visit Trondheims kompetanse på kurs og konferanser/kongresser. 
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Bedre koordinering av kontakten med bedrifter 

Det vil være positive effekter knyttet til en mer koordinert kontakt mellom organisasjonsapparatet og næringen. 

Landsdelsselskap er over destinasjonsselskap i organisasjonsapparatets hierarki og destinasjonsselskapene er 

dermed landsdeleskaps fremste kunder. Landsdelsselskap tilbyr imidlertid også flere tjenester direkte til 

bedriftene (eks: Reiselivshåndboken for Trøndelag, kurs og produktmarkedsføring), og har således utstrakt 

kontakt med bedriftene. Det er trolig knyttet et effektiviseringspotensial ved å samkjøre Trøndelag Reiselivs og 

Visit Trondheims kontakt med bedriftene, og bedriftene vil unngå forvirring knyttet til det å måtte forholde seg 

til to relativt likeartede organisasjoner.  

Tydeligere profil ovenfor besøkende 

Ett felles selskap vil også være enklere å forholde seg til for tilreisende turister og yrkesreisende. Både Trøndelag 

Reiseliv og Visit Trondheim har viktige vertskapsfunksjoner for publikum i Trondheim by som inngangsport til 

regionen. Organisasjonene har allerede samlokalisert turistkontorene fra april 2014, og med det realisert noe av 

stordriftsfordelene knyttet til kontakt med de publikum. Samtidig opererer Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim 

fortsatt med ulik visuell profil, hver sin nettside og ulik bookingløsning. En sammenslått organisasjon bør også 

samkjøre visuell profil og webløsninger og med det forenkle og forbedre kontakten med besøkende. Man må gå 

en veg for å enes om ny felles visuell profil. Det kan bli en utfordrende prosess fram til en ny profil som evner å 

balansere profileringen av næringen i Trondheim og reiselivet i resten av Trøndelag på en god måte. 

2.2.2. Eksterne ulemper 

Man kan samtidig se for seg at en sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim medfører enkelte 

ulemper for destinasjonsselskaper og bedrifter.  

Byen kan ta for mye fokus … 

Siden den nye sammenslåtte organisasjonen vil ha et særlig ansvar for å følge opp bedrifter i Trondheim kan det 

tenkes at man vil legge for stor vekt på utviklingen av Trondheim by relativt til resten av Trøndelag. Trondheim 

er allerede pekt ut som et av fyrtårnene i Trøndelag Reiselivs strategi, samt at byen passer godt inn profilen 

«Historiske Trøndelag». Dermed er Trondheim er godt ivaretatt i dagens fellesmarkedsføring. I en situasjon der 

en sammenslått organisasjon kun har daglig kundekontakt med næringen i Trondheim (som inkluderer 64 

prosent av verdiskapingen innen reiseliv i Trøndelag), kan det tenkes at organisasjonen vil tillegge seg et 

trondheimsk perspektiv på hva som bør prioriteres innen markeds- og kompetansearbeid. Reiselivsnæringen i 

Trondheim har andre behov enn reiselivsnæringen i resten av Trøndelag: Man er rettet mot ulike markeder, med 

kurs og konferanse fremfor ferie/fritid og et nasjonalt perspektiv framfor et regionalt perspektiv. Samtidig er 

bedriftene i byen betydelig større enn i resten av Trøndelag5 og har dermed mer ressurser til intern 

kompetanseheving og mindre behov for kompetanse enn bedrifter i resten av landsdelen. 

… noe som kan lede til svekket tillit og dårligere samarbeid 

Dersom de andre destinasjonene i Trøndelag skulle oppleve fare for at en sammenslått organisasjon vil prioritere 

næringen i Trondheim fremfor andre deler av landsdelen, kan dette medføre svekket tillit og dårligere samarbeid 

                                                                 
5 Gjennomsnittlig verdiskaping blant reiselivsbedrifter med over en million i omsetning var 8,3 millioner kroner i Trondheim og 4,4 millioner 
kroner i resten av Trøndelag i 2013. 
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innad i organisasjonsapparatet. En svekket tillit vil gi økt konfliktpotensial og gjøre strategi- og markedsarbeid 

mer ressurskrevende enn i dag. 

Men kanskje er bekymringen overdrevet? 

Trondheim er den mest kjente destinasjonen i Trøndelag og er et naturlig stoppested for turister fra inn- og 

utlandet på reise i landsdelen. At Trondheim får en tydeligere plass i Trøndelagsprofilen kan dermed innebære 

at man kan spisse profileringen i større grad enn i dag. Et for lite tydelig budskap utad er blitt påpekt som et 

problem i av flere markedsførere i forbindelse med Evalueringen av Trøndelag Reiseliv. 

Mindre hjelp til ressurssvake områder 

Trøndelag Reiseliv utfører i dag en del oppgaver som normalt sett destinasjonsselskap utfører. Flere av 

destinasjonsselskapene i Trøndelag har imidlertid lite ressurser, mens andre områder mangler 

destinasjonsselskap i det hele tatt. I fraværet av lokale ressurser har derfor Trøndelag Reiseliv bidratt med blant 

annet innholdsproduksjon til nettsider, kurs og rådgivning. Visit Trondheim har betydelig større grad av privat 

eierskap enn Trøndelag Reiseliv, med store økonomiske bidrag fra hotellkjeder som blant annet Choice og 

Scandic. Disse har betydelig innflytelse på Visit Trondheims aktivitet i dag og vil ha innflytelse på et sammenslått 

selskap i fremtiden. Det kan tenkes at en sammenslått organisasjon med en større andel kommersielle eiere og 

bidragsytere ikke vil ha samme mulighet til å bidra lokalt på lik linje som i dag. 

2.3. Destinasjonenes oppfatninger rundt sammenslåing 

For å kartlegge destinasjonenes oppfatninger om en mulig sammenslåing har vi intervjuet styreleder og daglig 

leder i de resterende destinasjonsselskapene.  I tillegg har vi snakket med representanter fra noen av de største 

reiselivsbedriftene i Trøndelag, også i områder som ikke er dekket av destinasjonsselskaper. Siden bedriftene 

uansett er viktige bidragsytere til destinasjonsselskapene tillegger vi bedriftene og destinasjonsselskapenes 

meninger like mye vekt, og omtaler de sammen som ‘aktørene’.  

I alt er aktørenes meninger om en sammenslåing noe delte, men en overvekt er tilhengere. Under alle 

destinasjoner finnes aktører som ser en sammenslåing som fordelaktig, men med noe ulike motivasjoner. Kartet 

under oppsummerer aktørenes overordnede innstillinger til sammenslåing, der positive er markert i grønt og 

negative i rødt. Sirklene som ikke har navn markerer aktører som står utenfor destinasjonsselskap. 
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Røros og Oppdal er udelt positive til en 

sammenslåing, og legger mest vekt på fordelen med 

å ha en større organisasjon med økt kompetanse og 

flere ressurser til operative aktiviteter. De uttrykker 

også en forståelse for at en større organisasjon kan 

bidra til økt spesialisering, noe som trolig vil være bra 

for organisasjonen. Begge destinasjoner har allerede 

samarbeid både med Visit Trondheim og Trøndelag 

Reiseliv, og oppfatter skillet mellom de to 

organisasjonene som delvis kunstig og unødvendig. 

Røros og Oppdal har personer i Trondheimsregionen 

som primærmarked, og ser på seg selv som 

komplementære med Trondheim. Begge har også noe 

satsning på kurs og konferanse, og kan derfor ha 

ekstra nytte av å samarbeide enda tettere med Visit 

Trondheim, som har jobbet aktivt mot MICE-

segmenter i flere år. Både Røros og Oppdal er likevel 

opptatt av at distriktene må ivaretas ved en sammenslåing, og at den nye større organisasjon må ha en tydelig 

rolleavklaring for å sikre dette. Det foreslås også at destinasjonene må få ha representanter i styret til den nye 

organisasjonen for å sikre sine interesser. 

I KystNorge og Namdalen er det kun noen av aktørene som betrakter en sammenslåing som en fordel for 

landsdelens reiseliv. Disse vedkjenner at Trondheim er destinasjonen med sterkest attraksjonskraft, og at man 

derfor må bruke byen aktivt i markedsføring av Trøndelag. Disse aktørene mener å være sterkt komplementær 

med Trondheim da brorparten av turister i disse regionene er innom Trondheim på et tidspunkt i løpet av reise. 

Aktørene som er positive til sammenslåing tror også at reiselivsaktører i Trondheim på lik linje anser på dem og 

øvrige destinasjoner som komplementære og at man dermed har interesse av å lokke reisende til andre deler av 

Trøndelag. Videre mener disse intervjuobjektene at en større organisasjon vil kunne realisere stordriftsfordeler 

og tilby bedre tjenester til alle kunder. De presiserer også tiltro til at destinasjonenes interesser vil bli ivaretatt 

ved nåværende leder May Britt Hansen, som gjennom sin periode som leder har vist et sterkt engasjement for 

aktører i alle deler av landsdelen.  

Aktørene i Namdalen og KystNorge som er negative til sammenslåing mener et nytt selskap innebærer en 

sammenblanding av roller og mandater, og er redd for at distriktene vil bli glemt. De frykter både at Trondheim 

vil få en for stor plass i profilmarkedsføringen, samt at innretningen vil bli for konsentrert rundt kurs/konferanse 

i tråd med trondheimsbedriftenes behov. Man er redd for at de store hotellkjedene i Visit Trondheim vil kunne 

påvirke aktiviteten etter egne behov, slik at organisasjonen i mindre grad vil produsere fellesgoder som aktørene 

i distriktene ser nytte av. Som destinasjonsselskap i oppstartsfasen er de hovedsakelig opptatt av å fokusere på 

produktutvikling, og opplever å få god hjelp av Trøndelag Reiseliv slik situasjonen er i dag. Derfor ønsker de ikke 

at spørsmålet om strukturprosess skal være et tema på nåværende tidspunkt. De er altså fornøyd med drahjelpen 

de får fra Trøndelag Reiseliv slik organiseringen er nå, og vil ikke risikere å ødelegge noe de føler fungerer godt 

som det er. 

Bildet på Innherred er delt. Enkelte er svært negative til sammenslåing av Visit Trondheim og Trøndelag Reiseliv.  

Disse aktørene frykter at en sammenslåing vil føre til en sammenblanding av roller, og at det vil bli for stort 

Trondheim-fokus i markedsarbeidet. Man ser ingen grunn til at destinasjonsselskapet til Trondheim skal få en 

særskilt stilling. Disse aktørene ser heller ikke stordriftsfordeler i organisasjonen fordi det ikke er likhet i marked 

Figur 1 - Illustrasjon på hvordan de ulike aktørene stiller seg til 
sammenslåing av VT og TRL. Kilde: Menon 

 



Menon Business Economics  19 RAPPORT 

mellom Trondheim og Trøndelag for øvrig. De stordriftsfordelene som måtte eksistere burde vært fullt mulig å 

utnytte gjennom samlokaliseringen. Det ønskes derfor at strukturen blir som den er i dag, med overordnet 

landsdelsselskap og underliggende destinasjonsselskap. Også Innherred er mest opptatt av å vokse som reisemål 

ved å konsentrere som om produktutvikling, og ønsker ikke en strukturdiskusjon på nåværende tidspunkt.  

Enkelte andre aktører på Innherred er derimot langt mer positive til sammenslåing. De påpeker at der er 

åpenbare muligheter til stordriftsfordeler i en sammenslått organisasjon og at det også vil være enklere å 

forholde seg til ett enkelt selskap. Det trekkes fram at Visit Trondheim med sin kunnskap om MICE-markedet vil 

kunne forbedre landsdelsselskapets tjenestetilbud mot destinasjonene og bedriftene. 

Menon har også snakket med aktører som ikke tilhører noe destinasjonsselskap, enten fordi de ikke har ønsket 

medlemskap eller fordi de ligger i kommuner uten naturlig tilknytning til eksisterende destinasjonsselskap6. Disse 

er også gjennomgående positive til sammenslåingen. Aktørene vi har snakket med har per i dag samarbeid både 

med Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim. De ønsker å jobbe opp mot både fritids- og 

kurs/konferansesegmentet fordi det er med på å sikre aktivitet uavhengig av sesong, og er derfor opptatt av å ta 

del i fellesgodene både til Visit Trondheim og landsdelsselskapet. De sier også at det som aktør er enklere å 

forholde seg til én instans, og at det sannsynligvis også er det for sluttbrukerne (de tilreisende). De er også 

overbevist om at en større organisasjon vil kunne jobbe mer effektivt og tilby bedre tjenester, ved at de får 

utnyttet stordriftsfordeler.  

2.4. Virkemidler for å ivareta destinasjonenes interesser 

2.4.1. Ledelses- og personalmessig kontinuitet 

Aktørene utenfor Trondheim er opptatt av tydelige mandater som sikrer at alle destinasjonene får sin 

rettmessige oppmerksomhet og blir hørt i en eventuell fusjonert Trøndelagsorganisasjon. En svært viktig 

forutsetning for at mange av destinasjonene støtter opp om sammenslåingen er at man har tiltro til at dagens 

ledelse i Trøndelag Reiseliv evner å ta hensyn til alle destinasjonene på en rettferdig måte. De fleste av aktørene 

Menon har vært i kontakt med er svært eksplisitte på at denne tilliten har blitt bygget opp av menneskene som 

har jobbet i landsdelsselskapet de siste 5-6 årene.  Den tidligere ledelsen opplevdes å forsømme det regionale 

ansvaret til fordel for Trondheim, noe som bidro til at organisasjonen Trøndelag Reiseliv tidligere hadde svært 

lav oppslutning. Det vil derfor være viktig å sikre ledelses- og personalmessig kontinuitet i det nye 

landsdelsselskapet, slik at medlemmene (kundene) fortsatt skal støtte opp om organisasjonen og oppleve 

arbeidet som relevant. Som vi har sett vil stordriftsfordelene ved sammenslåing trolig kunne frigjøre ressurser. 

Dette gjør at man får større mulighet til å sørge for at organisasjonen klarer å holde på dyktige medarbeidere. 

2.4.2. Finansiering fra fylkeskommunene 

Ideelt sett bør alle reiselivsaktører bidra til de rene fellesgodene, men siden det er enkelt å være gratispassasjer 

er det lite realistisk at det skjer i praksis.  Både destinasjonsselskaper og bedrifter ønsker derfor at tjenestene til 

fellesorganisasjonene der de er mulig å ekskludere skal være forbeholdt medlemmer, altså dem som er med på 

det kontinuerlige spleiselaget om fellesgodene. Selv om de fleste destinasjonsselskapene per i dag baserer mye 

av sin drift på offentlige midler er de opptatt av å verve flere medlemmer som kan bidra, og opplever da at 

                                                                 
6 Aktørene vi har snakket med er lokalisert i Innherred og i området mellom Trondheim og Oppdal. Det kan tenkes at det er andre meninger 
blant aktører utenfor destinasjonsselskap i andre mer perifere deler av Trøndelag.  
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insentiver er nødvendige. Visit Trondheim er per i dag det eneste destinasjonsselskapet i Trøndelag der 

medlemmene (det private næringsliv og andre reiselivsaktører) både er største eiere og viktigste finansielle 

bidragsytere. Medlemmene som bidrar mest er typisk store hotellkjeder med egne markedsavdelinger som ikke 

er mindre avhengige av fellesprofilering av Trøndelag for å få aktivitet. En viktig forutsetning for fortsatt 

medlemskap for disse store aktørene er at også de vil føle at de får noe ekstra igjen for å være medlem, slik at 

bedriftene ikke har insentiv til å være gratispassasjer. Slik landsdelsselskapet er organisert i dag, med 

fylkeskommunene som største bidragsytere, har det imidlertid ikke lov til å ekskludere bedrifter som ikke er 

medlemmer. Det er derfor en stor bekymring i næringen i Trondheim for at det fusjonerte Visit 

Trondheim/Trøndelag Reiseliv ikke kan diskriminere på basis av medlemskap. Samtalene Menon har hatt med 

aktørene indikerer at organisasjonen kan miste medlemmer hvis det organiseres på denne måten. Skal 

reiselivsfellesskapet i Trondheim fortsette å få bidrag fra det private næringsliv (slik målet er) blir det derfor viktig 

å finne en god ekskluderingsmekanisme. 

En mulig løsning er at man kutter rent driftstilskudd fra fylkeskommunene, men at fylkeskommunene kan kjøpe 

tjenester som profilmarkedsføring (som er et rent fellesgode) fra Trøndelagsorganisasjonen. Slike innkjøp vil 

nødvendigvis måtte legges ut på anbud, men det vil være svært få andre enn det sammenslåtte selskapet som i 

praksis vil kunne utføre slike oppdrag. For å sikre langsiktig finansiering foreslås det at et anbud legger opp til 

langsiktige rammeavtaler på innkjøp. De øvrige aktivitetene i organisasjonen kan være rettet mot 

medlemmene/etter medlemmenes ønsker, noe som gir insentiv til å bidra i fellespotten. 

2.4.3. Styrerepresentasjon og andre formelle roller 

For å ivareta lokale interesser er det også ønskelig å fortsette med nære samarbeidsforum som Markedsrådet, 

der alle destinasjonene er representert. Enkelte av destinasjonsselskapene har også uttrykt ønske om å få ha en 

representant i styret til det sammenslåtte selskapet. Det er uansett viktig med rolleavklaringer som bidrar til at 

destinasjonene føler seg inkludert. På den annen side er det en balansegang i forhold til næringsinteresser i 

Trondheim, og prinsippet om at medlemmene skal få igjen for bidragene sine. Representanter fra næringen bør 

derfor også kunne ha formelle roller i de ulike foraene. Dessuten bidrar løsningen skissert over til å ivareta 

Trondheim-næringens interesser, der fylkeskommunene kjøper tjenester mens annen aktivitet er medlemsstyrt. 

Dette vil også gi destinasjonsselskapene insentiver til å øke medlemsmassen for å kunne bidra mer i 

landsdelsselskapet og ha større påvirkningskraft.  

 

3. Rolleavklaring for et eventuelt nytt selskap 

3.1. Vår vurdering er at potensielle fordeler er større enn ulempene 

Menons oppfatning er at det er store potensielle fordeler ved en sammenslåing av Visit Trondheim og Trøndelag 

Reiseliv, men også en del potensielle ulemper. Vi tror imidlertid at en god organisering av et nytt sammenslått 

selskap kan ivareta fordelene knyttet til en sammenslåing, og samtidig redusere ulempene. 

Se tabellen under for en oversikt over de interne og eksterne fordelene og ulempene Menon anser som de 

viktigste ved sammenslåing. 
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Tabell 1 – Oversikt over interne og eksterne fordeler og ulemper. 

Fordeler Ulemper 

Interne fordeler: Interne ulemper: 

- Faglige skalafordeler og komplementaritet.  
- Kostnader knyttet til sterkere kontroll av 

inntekter og kostnader. 

- Stordriftsfordeler i administrative oppgaver.  
- Implementeringskostnader knyttet til 

sammenslåing av administrative systemer. 

- Økt deling av immaterielle ressurser.  
- Potensielle prioriteringskonflikter med ulike 

finansiører.  

- Enklere overføring av ressurser mellom 

organisasjonene. 
 

Eksterne fordeler: Eksterne ulemper: 

- Effektiviseringsgevinster gir mer ressurser til 

operativt arbeid. 

- Prioriteringsproblemer. Byen tar for mye fokus 

relativt til andre deler av Trøndelag. 

- Stordriftsfordeler i administrasjon kan gi muligheter 

for tettere samarbeid med destinasjonsselskap. 

- Svekket tillit og dårligere samarbeid mellom 

landsdelsselskap og destinasjoner. 

- Sammenslåing av komplementære fagmiljøer gir et 

bredere tilbud av tjenester. 
- Mindre «førstehjelp» til ressurssvake områder. 

- Bedre koordinering av kontakten med bedrifter.  

- Tydeligere profil ovenfor besøkende.  

 

Det er store likheter mellom Visit Trondheim og Trøndelag Reiseliv. Begge organisasjoner jobber med å profilere 

Trondheim og Trøndelag, begge besitter næringsspesifikk markedskompetanse, lager lignende 

markedskampanjer, har utstrakt kontakt med samme kundemasse og deltar på reiselivsmesser i inn- og utland. 

Organisasjonene har også liknende målsettinger; begge ønsker selge senger i Trondheim og Trøndelag.  

I tillegg er både Visit Trondheim og Trøndelag Reiseliv små organisasjoner. Evalueringen av Trøndelag Reiseliv 

viser at en relativt stor del av Trøndelag Reiselivs omsetning går til lønnskostnader (36 %) sammenlignet med 

NordNorsk Reiseliv og Fjord Norge (hhv. 25 % og 18 %). Lønnsmarginen av omsetning i Visit Trondheim er noe 

høyere enn Trøndelag Reiseliv, men er lite sammenlignbar på grunn av at Visit Trondheim har store 

lønnskostnader knyttet til sin guideservice. Lønnsmarginen av omsetning er heller ikke et nødvendigvis et det 

beste effektivitetsmålet, men kan være et tegn på at man bruker uforholdsmessig mye tid og ressurser på ikke-

operative aktiviteter. Menon har tidligere påvist at det er en positiv sammenheng mellom reisemålselskaps 

størrelse (inntekter, årsverk) og andel av de ansattes tid brukt på operative aktiviteter (Jakobsen, 2011). Dermed 

kan lønnsmarginen i Visit Trondheim og Trøndelag Reiseliv sannsynligvis reduseres gjennom utnyttelse av 

stordriftsfordeler ved sammenslåing. 

I tillegg viste Menons analyse av reiselivsnæringens organisering at ledere for reisemålsselskapene mener at 

større organisasjoner har mer sterke fagmiljøer, mer kunnskap blant de ansatte og at større organisasjoner i 

mindre grad trenger å jobbe mot kortsiktige gevinster. Ledere for større selskap oppgir også at de har mer 

samarbeid med andre aktører enn det lederne for mindre selskap oppgir. I tillegg oppgir brukerne at de er mer 

fornøyd prioriteringer, effektivitet og kompetanse i større reisemålsselskap relativt til mindre reisemålsselskap.  

Menons konklusjon er derfor at det er større fordeler enn ulemper knyttet til sammenslåing, gitt at man klarer å 

organisere det nye selskapet på en hensiktsmessig måte. En hensiktsmessig organisering innebærer at man 
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unngår å bryte OECD-reglementet, at man tar hensyn til destinasjonsselskapenes behov og unngår konflikter 

med næringen i Trondheim. Videre følger vårt forslag til organisering. 

3.2. Mulig organisering av et sammenslått selskap  

3.2.1. Finansiering og oppgaver: Profil, næring og prosjekt 

Hovedmotivasjonen for sammenslåing er at man kan realisere stordriftsfordeler i drift av organisasjonen.  Selv 

om det finnes overlapp mellom landsdels- og destinasjonsselskap utfører Visit Trondheim og Trøndelag Reiseliv 

også mange ulike oppgaver. Finansieringen kommer fra flere kilder med ulike målsetninger og regelverk for sine 

bidrag. Vi foreslår derfor at det nye selskapet fortsetter å ha et skille i funksjonene som landsdelsselskap for 

Trøndelag og destinasjonsselskap for Trondheim by. I tillegg ser vi for oss at organisasjonen kan selge prosjekter 

og administrative tjenester til destinasjoner, næringsmedlemmer og utenforstående bedrifter med et 

differensiert prissystem.  

Vi ser for oss at inntekter, oppgaver og kostnader er knyttet til et tredelt system. «Profil Trøndelag» hvor 

inntektene kommer fra fylkeskommunene og de tilknyttede oppgavene er til nytte for alle bedrifter. «Næring 

Trondheim» hvor inntektene kommer fra næringen i Trondheim og oppgavene kommer byens bedrifter til nytte. 

«Prosjekt Trøndelag» hvor inntektene er knyttet til salg av markedsføring og tjenester til bedrifter og 

destinasjonsselskap og hvor oppgavene kommer den betalende aktøren til nytte. 

Vi kan illustrere behovet for adskilt virksomhet: Når det gjelder oppgaver som retter seg mot medlemsbedrifter 

i Næring Trondheim (altså oppgavene til det tidligere Visit Trondheim) er det et viktig prinsipp at aktivitetene 

skal stå i stil til bidragene fra de ulike medlemmene. Bedrifter må ha insentiv til å være medlem og bidra til 

kontinuerlig produksjon av goder. Midlene fra fylkeskommunene skal på den annen side gå til fellesgoder og 

generell næringsutvikling i landsdelen og kan ikke diskriminere aktører på basis av medlemskap i 

destinasjonsselskap eller Næring Trondheim. Videre behøves en fornuftig finansieringsordning rundt andre 

operative og administrative oppgaver, som er private goder, men hvor stordriftsfordeler i produksjonen gjør at 

det er gunstig med samordning.  

Etter evalueringen av Trøndelag Reiseliv (Menon 2015) og samtaler med aktørene foreslår vi altså at det nye 

selskapet skal ha tre adskilte virksomhetsområder med ulike finansieringsmodeller, men der den samme interne 

kompetansen kan brukes på tvers av områder. Disse beskrives nedenfor. 

Figur 2 – Forslag til organisering av et nytt sammenslått selskap. 
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Profil Trøndelag – Fellesgoder for hele landsdelen 

En del av organisasjonen vil ha ansvar for rene fellesgoder for hele landsdelen. Dette vil være ikke-ekskluderbare 

goder som alle aktører vil ha nytte av. Dette virksomhetsområdet vil være finansiert av midler fra 

fylkeskommunene via rammeavtaler på innkjøp eller øremerkede midler. Andre aktører som bedrifter, 

kommuner og destinasjonsselskap kan også bidra med finansiering, men kan likevel ikke være med på å 

bestemme aktiviteten.  

Oppgaver som bør til Profil Trøndelag er de klareste fellesgodene for reiselivet i Trøndelag:  

 Profilmarkedsføring av landsdelen. Profilmarkedsføringen har som mål å inkludere hele Trøndelag 

uavhengig av lokale finansielle muskler. Selv om reiselivet i alle deler av landsdelen skal gis tilstrekkelig 

prioritet er det svært naturlig at Trondheim fortsetter å ha en viktig rolle i fellesprofileringen. Dette fordi 

60 prosent av reiselivet i landsdelen ligger her, samt at alle destinasjoner er komplementære med 

Trondheim. Profilmarkedsføringen inkluderer markedsføring digitalt og på trykk. 

 Vertskap for Trøndelag. Trondheim er inngangsporten til landsdelen, slik at alle destinasjoner har nytte 

av å ha vertskapsfasiliteter her i form av turistinformasjon. Det er også gunstig for turistene å kunne 

finne informasjon både om Trondheim og landsdelen for øvrig på ett sted. I tillegg bør trondelag.com gi 

informere interesserte om landsdelen på nett. 

 Deltakelse på messer. Profilering av hele Trøndelag på messer. 

 Presse/visningsturer. Presseturer er som regel noe produktorientert, da dette gjør opplevelsene 

interessante og konkrete både for pressen som deltar og publikum som senere får lese 

reisereportasjene. Likevel er det eksterne virkningene av reportasjene såpass betydelige at presseturer 

kan ansees som fellesgoder for næringen. Samtaler med aktørene i Trøndelag indikerer også at 

presseturer skaper store ringvirkninger for destinasjonene og andre reiselivsbedrifter og at næringen 

selv vurderer at presseturene er nyttige fellesgoder.  

 

Næring Trondheim – Goder for medlemsbedrifter i Trondheim 

En annen del av organisasjonen vil være organisert som en næringsfelleskap, der aktivitetene er forbeholdt 

medlemsbedrifter ved destinasjon Trondheim. Denne delen av virksomheten vil ta over mange av 

ansvarsområdene til tidligere Visit Trondheim. Bedriftene7 står selv for størsteparten av finansieringen ved 

medlemskontingenter, i tillegg til at det er aktuelt med bidrag fra kommunene. Aktiviteten vil være 

etterspørselsdrevet og det tas markedsbaserte beslutninger der det tas hensyn til størrelse på bidrag fra 

bedriftene. Type oppgaver som kan være relevante her er både fellesgoder, klubbgoder, samt enkelte «vanlige» 

private goder som også er rivaliserende, men hver det er stordriftsfordeler i produksjonen.  Mer konkret er 

mulige oppgaver8 som bør legges her:  

 Markeds- og salgsarbeid mot konferanser og kongresser. Arbeid inn mot et stort segment som MICE 

er et klubbgode hvor økt attraktivitet i for eksempel forretningsmarkedet er positivt for alle bedriftene 

som er rettet mot dette markedet, mens bedrifter rettet mot andre segmenter er ekskludert fra nytten. 

Næring Trondheim bistår medlemsbedrifter, institusjoner og organisasjoner med å søke, få og 

gjennomføre internasjonale kongresser, møter og andre større arrangement i regionen på lik linje som 

                                                                 
7 Aktører i kommuner som er uten tilknytning til eksisterende destinasjonsselskap må også få muligheten til å 
melde seg inn medlemsklubben. 
8 Vi er litt mer forsiktige med å mene noe om akkurat hvilke oppgaver som skal ligge under klubbdelen av 
organisasjonen. Poenget er at det skal være oppgaver som medlemmene etterspør og har bruk for. 
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Visit Trondheim gjør i dag. Det er et særlig fokus på å dra nye, internasjonale kunder til regionen og det 

jobbes med innsalg av større, nasjonale arrangement. 

 Markeds- og salgsarbeid mot ferie/fritid. Arbeid inn mot ferie/fritidssegmentet er også et klubbgode 

hvor økt attraktivitet blant for eksempel cruiserederiene er positivt for alle bedriftene som selger til 

passasjerene, mens bedrifter rettet mot andre segmenter er ekskludert fra nytten. Her kan Næring 

Trondheim drive med aktivt salg av Trondheim mot turoperatører, cruiseagenter, agenter for 

sportsarrangementer og andre mulige interessenter.  

 Presse/visningsturer for Trondheim by.  Presseturer som både er produktorientert og omhandler om 

Trondheim by alene.   

 Markedsføring og vertskap for Trondheim, som er et rent fellesgode for bedriftene i Trondheim. Her 

kan det tenkes at Næring Trondheim vil ønske å bruke noen av midlene på profilmarkedsføring av 

landsdelen sammen med midlene fra fylkeskommunene. Spesielt kan dette være gunstig for den delen 

av Trondheimsprofileringen som retter seg mot turister, og derfor har likhet i marked med øvrige 

Trøndelag. Dette vil uansett være en avgjørelse som tas i samråd med medlemmene. Med vertskap 

menes både en digital nettside og fysisk turistinformasjon. 

 

Prosjekt Trøndelag – Salg av tjenester til bedrifter og destinasjonsselskaper 

Denne delen av organisasjonen vil jobbe på prosjekter opp mot både destinasjoner og enkeltbedrifter, samt på 

tvers av destinasjoner der det er stor likhet i behov. Oppgavene/tjenestene som blir utført her vil være 

ekskluderbare altså ikke fellesgoder. Ekskluderbare og rivaliserende tjenester vil likevel ha stordriftsfordeler, og 

ofte positive eksterne virkninger, noe som er grunnen til at samordning er fordelaktig. Dette virksomhetsområdet 

vil i hovedsak være finansiert av inntekter knyttet til hvert prosjekt. Prosjektutvikling kan finansieres gjennom 

prosjektstøtte fra fylkeskommunene. Siden deler av finansieringen kommer fra fylkeskommunene er tjenestene 

tilgjengelige ved betaling for alle reiselivsaktører i landsdelen. Medlemmer av destinasjonsselskapene og Næring 

Trondheim har likevel en betydelig rabatt ved deltakelse fordi de bidrar med løpende finansiering, mens øvrige 

deltakere betaler markedspris. Type oppgaver som bør ligge her er: 

 Produktmarkedsføring digitalt og på trykk. Profilering av produkter. Privat gode for hver enkelt 

destinasjon og bedrift, men med tilknyttede positive eksterne effekter mellom aktørene. 

Destinasjonsselskaper, bedrifter og andre aktører betaler for å få være med på markedskampanjer. 

Rabatt for medlemmer av Næring Trondheim og destinasjonsselskaper. 

 Kompetanseheving: Kurs, rådgivning og bistand. Dette er ekskluderbare private tjenester som er delvis 

er ikke-rivaliserende i bruk, altså goder forbundet med stordriftsfordeler. Destinasjonsselskaper og 

bedrifter kan komme med innspill til selskapet om å arrangere kurs om diverse tema (bruk av både Visit 

Trondheims og Trøndelag Reiselivs kompetanse). Rabatt for medlemmer av Næring Trondheim og 

destinasjonsselskaper. 

 Salg av administrative tjenester til destinasjonsselskaper. Spesialisering av arbeidskraften vil gi 

stordriftsfordeler i produksjonen av administrative tjenester. Stordriftsfordelene kan spres videre til 

destinasjonsselskapene i form av at det sammenslåtte selskapet kan selge administrative tjenester til 

destinasjonsselskapene til lavere priser enn andre private leverandører. 

 Messedeltakelse. Profilering av produkter. Privat gode for hver enkelt destinasjon og bedrift, men med 

tilknyttede positive eksterne effekter mellom aktørene. Destinasjonsselskaper, bedrifter og andre 

aktører betaler for å få delta på messer sammen med resten av Trøndelag. Rabatt for medlemmer av 

Næring Trondheim og destinasjonsselskaper. 
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 Annonsemateriell i form av brosjyrer (eks. Reisehåndboken). Profilering av produkter. Annonser er 

private goder med lite positive eksterne effekter mellom reiselivsaktørene. Dermed bør brosjyrer og 

reiselivshåndboken i all hovedsak finansieres gjennom salg av annonser. Likevel rabatter til medlemmer 

av Næring Trondheim og destinasjonsselskaper. 

 

Finansiering 

Vi har beskrevet hvordan vi tenker de ulike virksomhetsområdene finansiert over, men det trengs spesifisering i 

praktisk utførelse. 

Slik vi har skissert det vil alle virksomhetsområdene har sine egne inntektskilder og egne budsjetter. Dette er 

nærliggende dagens praksis i Visit Trondheim. Man må i tillegg utarbeide en formel som sørger for at en andel 

av inntektene innen hver virksomhetsområde går til å dekke administrative oppgaver hele organisasjonen har 

behov for.  

Det er viktig at finansieringen fra fylkeskommunene innrettes i tråd med EØS-regelverket for offentlig støtte. Vi 

ser for oss at fylkeskommunen kan kjøpe tjenester av den nye organisasjonen istedenfor å drive med 

grunnfinansiering. Det meste av midlene fra fylkeskommunen skal gå til virksomheten vi har kalt Profil Trøndelag, 

som kun utfører rene fellesoppgaver som kommer alle til gode. De resterende midlene går til grunnfinansiering 

av prosjekter som er tilgjengelig for alle reiselivsaktører mot betaling, slik at man ikke ekskluderer enkeltaktører.  

Næring Trondheim blir som i Visit Trondheim finansiert av medlemsbedriftene, så her man kan videreføre dagens 

praksis med medlemskontingent.  

For Prosjekt Trøndelag at tjenestene betales av brukerne i hvert enkelt prosjekt, i tillegg til gjennom en viss 

grunnfinansiering fra destinasjonsselskaper, Næring Trondheim og eventuelt fra fylkeskommunene. Prisen for å 

delta på hvert enkelt prosjekt settes i utgangspunktet til kostpris, men med nedsatte priser for bedrifter som 

enten er medlem i Næring Trondheim, bedrifter som er medlem i et destinasjonsselskap og for 

destinasjonsselskapene selv. Vi ser for oss at pris for ulike prosjekter kan bestemmes av bilaterale avtaler mellom 

det sammenslåtte selskapet og destinasjonsselskapene og at det ikke er variasjon i vilkår mellom 

destinasjonsselskapene.  

3.2.2. Geografisk ansvar, eierskap og styring  

Geografisk ansvar 

Den nye selskapet får ansvar oppfølging av strategien for Trøndelag gjennom fylkeskommunale kjøp av 

markedsføringstjenester og andre tjenester. Selskapet har samtidig et særskilt ansvar for oppfølging av 

medlemsbedrifter i Næring Trondheim interesser. 

Eierskap og styring 

Det må nedfelles noen prinsipper for omgjøring av aksjene i de selskapene til det sammenslåtte selskapet; for 

eksempel basert på verdsetting av hvert av selskapene og/eller prising av aksjer i en eventuell aksjeutvidelse. Slik 

selskapene er organisert i dag er eierskapet i stor grad å være frikoblet fra inntektene og ressursstyringen til 

organisasjonene.  

Styret til det sammenslåtte selskapet velges av generalforsamling. Aksjelovens hovedregel sier at alle aksjeeiere 

har rett til å stemme på generalforsamlingen og at hver aksje gir én stemme. Vedtektene kan imidlertid 
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bestemme at det skal gjelde andre stemmeregler enn de som følger av aksjeloven. Det er derfor en mulighet for 

å utforme stemmereglene etter hensynet til både næringen i Trondheim og organisasjonsapparatet i resten av 

landsdelen. Vi tror imidlertid ikke at endring av stemmereglene i vedtektene er nødvendig for å at sikre et 

representativt styre. 

I dagens Trøndelag Reiseliv er styret bredt satt sammen av representanter for fylke, destinasjonsselskap og 

næring. I det nye selskapet vil næringen stå for en større andel av eierinteressene. Samtidig vil fylke og 

destinasjonsselskap fortsatt ha en betydelig eierandel og styret vil få en naturlig bred sammensetning med 

representanter for destinasjonsselskap, fylke, næringsaktører og NHO Reiseliv.  

Det viktigste virkemiddelet for å ressursstyring vil være avtalen inngått ved fylkeskommunenes kjøp av tjenester 

fra det sammenslåtte selskapet. I denne avtalen må man spesifisere hvor mye ressurser selskapet skal bruke på 

ren profilmarkedsføring, kompetanseutvikling og andre oppgaver. Etter vårt tredeling vil dette innebære å 

spesifisere hvor mye av midlene som skal tilfalle Profil Trøndelag, og hvor mye av midlene som skal tilfalle 

Prosjekt Trøndelag. Midler til Prosjekt Trøndelag skal da redusere prisen for å delta i prosjektene for medlemmer 

i destinasjonsselskap og Næring Trondheim. Kjøp av tjenester må derfor inkludere bilaterale avtaler mellom det 

sammenslåtte selskapet og destinasjonsselskapene bestemmer hvilke tjenester destinasjonsselskapet kan kjøpe 

for hvilken pris. Næring Trondheim vi ikke motta fylkeskommunale midler.  

Det nye selskapet bør fortsatt ha en den samme rollen i Kontaktforum Reiseliv Trøndelag og fortsatt ha den 

samme sentrale rollen i oppfølging av reiselivsstrategien som tidligere. Profilmarkedsføringen til selskapet bør 

fortsatt forankres i et markedsråd, og markedsrådets sammensetning kan godt være lik dagens. Aktørene er 

svært fornøyde med at markedsarbeid i dag gjøres i samarbeid mellom destinasjonsselskapene og 

landsdelsselskapet, og føler seg ivaretatt under nåværende strategi.  

Konklusjon og anbefalinger 
Menon har gått igjennom Visit Trondheims og Trøndelag Reiselivs virksomheter og vurdert interne og eksterne 

fordeler og ulemper av en sammenslåing av selskapene. Vår vurdering er at det er større fordeler enn ulemper 

knyttet til sammenslåing, gitt at man klarer å organisere det nye selskapet på en hensiktsmessig måte.  

Vi ser for oss at inntekter, oppgaver og kostnader er knyttet til et tredelt system. I «Profil Trøndelag» kommer 

inntektene fra offentlige myndigheter og de tilknyttede oppgavene er til nytte for hele reiselivet. I «Næring 

Trondheim» kommer inntektene fra bedrifter og andre aktører i Trondheim og oppgavene kommer byens 

reiselivet i byen til nytte. I «Prosjekt Trøndelag» er inntektene er knyttet til salg av markedsføring og andre 

tjenester til destinasjonsselskap og bedrifter og oppgavene kommer den betalende aktøren til nytte. 

Menons vurderinger rundt sammenslåingen er først og fremst av prinsipiell og faglig art. Resultatet av en 

eventuell sammenslåing avhenger av at man gjennomfører en god prosess mot de berørte parter. 

Destinasjonene har allerede vært gjennom en krevende prosess knyttet til den nasjonale 

omorganiseringsprosessen i reiselivet og en ny langdryg prosess vil vanskeliggjøre et positivt resultat av en 

sammenslåing av organisasjonene. En god prosess innebærer derfor både åpen kommunikasjon og god framdrift.  



Menon Business Economics  27 RAPPORT 

Vedlegg 

Liste over intervjuobjekter 

Navn Tittel Organisasjon 

Anne Haga Daglig leder Visit Innherred  

Mette Rostad Styreleder Visit Innherred 

Torfinn Stub Styreleder KystNorge 

Mats Forsberg Daglig leder KystNorge 

Frank Norvik Daglig leder Visit Røros 

Linda Ramberg Styreleder Visit Røros 

Erik Sæther Direktør Skifer Hotell Oppdal 

Alf Ebbe Andersen Styreleder Visit Namdalen 

Bente Snildal Daglig leder Visit Namdalen 

May-Britt Hansen Daglig leder Trøndelag Reiseliv 

Merethe Storødegård Styreleder Trøndelag Reiseliv 

Line Renate Samuelsen  Produkt- og markedskoordinator Trøndelag Reiseliv 

Line Vikrem-Rosmæl Daglig leder Visit Trondheim 

Lisbeth Fallan Internasjonal salgssjef og pressekontakt Visit Trondheim 

Tina Eliassen Hustad Salgskoordinator/webredaktør Visit Trondheim 

Nina Jensen Ansvarlig for trafikkutvikling AVINOR Værnes 

Kjetil Vassdal General Manager Scandic Nidelven 

Stig Hillestad Direktør Clarion Hotel & Congress 

Trine Neumann-Larsen Markedssjef Nasjonalt Pilgrimsenter 

Kari Sunnset Prosjektleder Gaula Natursenter 

Frode Sakshaug Daglig leder Øynaparken 

Frode Lindberg Daglig leder Kystriksveien Reiseliv 

Petter Thorsen Daglig leder Wild Norway 

Turid Bredesen Daglig leder Namsskogan Familiepark 

Ingjerd Eggen Andelingssjef Stiklestad Nasjonale Kultursenter 

Ragnhild Vist Lindberg Rådgiver Nord-Trøndelag Fylkeskommune 

 


