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Foto: Chris Craggs/www.nordnorge.com/Vågan



Hvorfor et folkevalgtkurs i besøksforvaltning? 

• Politikere som kommunens øverste ledelse

• Behov for mer kunnskap om besøksforvaltning

• Folkevalgtprogrammet som inspirasjon

• Utviklet pilotkurs 2019-2020

• Testet kurs sammen med 6 kommuner i 2020

Foto: Bård Løken/www.nordnorge.com/Moskenes



Velkommen til folkevalgtkurs 
om besøksforvaltning

Foto: Frithjof Fure - VisitNorway.com



Bakgrunn

www.nfk.no/besoksforvaltningwww.ks.no/fagomrader/demokrati-og-

styring/folkevalgtprogrammet/ks-folkevalgtprogram/



Dagens Agenda 

• Reiseliv som næring

v/Ann Heidi Hansen 

• Hva er besøksforvaltning?

v/Hanne Lykkja 

• Kommunens rolle og handlingsrom

v/ Mona Halsbakk

• Innspill og spørsmål

Foto: Alex Conu/Innovasjon Norge



Reiseliv som næring

Foto: Ernst Furuhatt/www.nordnorge.com/Vågan



Deles inn i hovedgruppene:

1. Transport

2. Overnatting

3. Servering

4. Formidling og salg 

5. Opplevelser, kultur- og 

aktivitetstilbud

Hva er reiseliv?

Foto: Berit Kristoffersen
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Foto: Solsiden Brygge Rorbuer 
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Deles inn i hovedgruppene:
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2. Overnatting
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4. Formidling og salg 
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Foto: Lofotr Viking Museum  Lofoten-CH-VisitNorway.com



Kunden er den nye 
markedsføreren

Kjennetegn ved det nye reiselivet

Meningsfylte 
opplevelser

Fra se     gjøre, 
hele året



En eksportnæring midt i lokalsamfunnet

• Tall for Nordland: 
– 1,8 millioner kommersielle gjeste-

døgn (2019)

– Nordmenn: 62 % Utlendinger: 38 %

– Omsetning: 9,7 milliarder (2018)

• Flere arbeidsplasser enn 

oljeboring, fiskeri og landbruk 

til sammen
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Reiseliv er en nettverksøkonomi

Verdikjede fra havbruksnæringen:
• Alle aktører er avhengig av flere 

ressurser enn sine egne for å 

levere 

• Ulik grad av forpliktende  

samarbeid 

• Kommunen er en viktig del av 

nettverket



Sterk vekst - fram til nå

• Sammenhengende vekst

• Hele verden rammet av 

korona pandemien

• Behov for endring

• Hvordan kan vi skape 

det reiselivet vi vil ha?
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Kommunens 

beste venn

• Arbeidsplasser

• Bolyst, lokal identitet 

og stolthet

• Lokal verdiskaping 

og skatteinntekter
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Skjulte kostnader

• Økonomisk lekkasje og 

overforbruk av ressurser

• Økt belasting på lokal 

infrastruktur

• Lavere trivsel og 

dugnadsvilje



Kommunens rolle som utviklingsaktør

A. Skape det gode 

lokalsamfunn

B. Legge til rette for 

næringsutvikling

C. Sikre inntekter for å 

drifte kommunen

Foto: Kristin Folsland Olsen/www.nordnorge.com/Vestvågøy



Hva er besøksforvaltning?

Foto: Uttakleiv - Lofoten-Sónia Arrepia - VisitNorway.com



Bærekraftig 
utvikling

Næringsliv og 

Marked

Opplevelser og 

tjenester

Landskap og miljø

Natur, klima, risiko 

Attraksjoner og 

opplevelsesområder 

Lokalsamfunn 

og stadkjensle

Bolyst og 

rekruttering, 

kultur, beredskap

Helhetlig system for 
besøksforvaltning



• Prosjektet skal utvikle en metodikk 

som kan brukes som verktøy i 

kommuner som ønsker å satse på 

besøksnæringer

• Hjelp til å sikre at opplevelsen blir 

god både for besøkende og 

fastboende, samtidig som den lokale 

verdiskapingen blir størst mulig

• Utvikle et helhetlig system for 

besøksforvaltning

Pilotprosjektets mål

Foto: Ernst Furuhatt/www.nordnorge.com/Vestvågøy



Kunsten å ta vare på – satt i system 

Felles ansvar – kommunen og det lokale 

reiselivet har et reelt ansvar for å ta vare på og 

utvikle reisemålet

Ansvarlig markedsføring - forankret i 

lokalsamfunnets behov og tålegrenser

Måle suksess på flere kriterier – hvordan 

lykkes vi med forvaltningen, hvordan måler vi 

trivsel, lokal verdiskaping, økonomisk 

handelslekkasje og kompetanse?

Ønsket samfunnsutvikling

Verdivalg og retning: Satsing på reiseliv 

som understøtter disse verdiene (visjoner)

Reisemålsledelse, koordinert ledelse for å 

utvikle reisemålet i en ønsket retning

(forretningsmodeller)

Besøksforvaltning – system som 

involverer alle aktører som medvirker. 

Styre besøksstrømmer og adferd i  ønsket 

retning (tiltak og metoder i verktøykassa) 



Tre hovedprinsipper 
for besøksforvaltning: 

1. Bygg livskraftige 

lokalsamfunn!

2. Driv reiseliv på 

innbyggernes premisser!

3. Sikre forpliktende 

samhandling 

og gode løsninger!



Hva er reisemålsledelse?
Forpliktende samarbeid mellom private næringsaktører, lokale interessegrupper og 

politikere



Foto: Kjell Ove Stokvik

Kommunens rolle og 
handlingsrom



Besøksforvaltning i praksis

Foto: Øvind Flatmo/www.visithelgeland.com/Vega

Plan- og 

bygnings-

loven

Sektorlover

Kommunens 

egen kapasitet



Handlingsrom 



Fremtidas kommune  

• Kommuner, innbyggere, frivillig sektor og 

næringsliv bør gå sammen om å utforme 

framtidas kommune. 

• Sammensatte problemer lar seg ikke løse 

på tradisjonelt vis, men krever 

samhandling på tvers av sektorer, 

profesjoner og forvaltningsnivå

• Samfunnsfloker krever løsninger på tvers

• Kommuneplan som et dynamisk 

styringsverktøy



Dialog
av de latinske ordene dia og log, som betyr igjennom og samtale



Hvorfor ønsker vi oss besøk?

5 grunnleggende spørsmål

1. Hvorfor trenger vi dem?

2. Hva har vi?

3. Hvor og når vil vi ha dem?

4. Hvem vil vi invitere hjem?

5. Hvordan får vi tak i dem?

Foto: Terje Rakke/ 

www.visithelgeland.com/Vefsn

The Method of Persistent Enquiry

Cillian Murphy, The Loop Head Peninsula, Ireland



Foto: Kristin Folsland Olsen/www.nordnorge.com/Vestvågøy

HVA NÅ?

• Hva er din viktigste rolle 

som lokalpolitiker?

• Hva er neste steg for 

Vestvågøy kommune?



Våre erfaringer

• Kurset må tilpasses til kommunen 

• Vi har et handlingsrom - mindre avmakt

• Reiseliv gir mulighetsrom til lokal 
samfunnsutvikling

• Attraktivitet for besøk og bosetting

• Vise kompleksitet og sammenhenger 

• Vi trenger mer kunnskap om 
besøksforvaltning

• Lære gjennom å dele mer

• Tenke flerfaglig kompetanse - og utløse 
og systematisere lokal kompetanse rundt 
samfunnsutvikling

Foto: Ernst Furuhatt/www.nordnorge.com/Røst
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Meløy Vestvågøy Flakstad Rødøy Vega

Gjennomsnittlig vurdering av kurset som helhet

Skala:

5= Veldig bra

1 = Veldig dårlig
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Meløy Vestvågøy Flakstad Rødøy Vega

Gjennomsnittlig vurdering av kursheftet 
«BESØKSFORVALTNING – hvorfor og hvordan?»

Skala:

5= Veldig bra

1 = Veldig dårlig



Hva syns du var bra?
• «God og konkret innføring i reiselivets innhold og hvilke muligheter 

og bærekraft det kan gi. Greit å ha med seg i bakhodet når man skal 
forvalte kommunen. Og viktigheten av det å involvere»

• «Nærhet til det vi jobber med i kommunen, fokus på jordnære 
utfordringer og anerkjennelse av jobben som er gjort»

• «Forklaring på hva det gjelder»

• «Tydelig og konkret med lokale eksempel»

• «At offentlig sektor begynner å tenke på tvers av sektorer»

• «Gode innspill som gir grunnlag til videre debatt»

• «Presisering av roller og samspill»

• «Informasjon – får tankevirksomheten i gang»

• «Veldig relevant for vår kommune»



Hva syns du kan forbedres?
• «Litt for langt»

• «Lengre kurs»

• «Stort tema – mer tid til dypdykk i de forskjellige bolkene av foredraget»

• «Litt bedre tid til dialog etterpå»

• «Utfordre deltakerne mer»

• «Fysisk møte ville gitt større medvirkning fra representantene»

• «Konkrete tips fra andre kommuner om hva som fungerer for dem i 
forhold til samhandling med reiselivsnæringen»

• «Synliggjøring av metodikk»

• «Mer fokus på verktøyene, plan- og bygningsloven, annen lovgivning og 
nasjonale føringer»

• «Få fram forståelsen av planlegging hos politikerne»

• «Mer om veien videre»



Hva er dine innspill og 

anbefalinger til KS og 

Nordland fylkeskommune?

Foto: Hiking at Ryten Lofoten-Alex  Conu - VisitNorway.com 



Oppfølgingskurs for lokalpolitikere
• Tema

– Bedre planlegging og samhandling

– Samfunnsutvikling i lys av økologisk 

økonomi

– Dialogsamfunn

– Bærekraftige forretningsmodeller

• Samarbeidspartnere:

– Ove Jakobsen og Vivi Storsletten v/Nord 

Universitet

– KS Nord

• Fire kursmoduler

• Testes i 2021-2022 Vil du være med å skape din egen framtid?


