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Innledning 
Målsetningen med en reiselivsstrategi for Troms er å bidra til koordinering av 

reiselivsarbeidet internt i Troms fylkeskommune, mellom virkemiddelaktørene inklusive 

kommunene, Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Troms, mellom reiselivets fellesapparat i 

form av destinasjonsselskaper og landsdelsselskaper, samt koordinere utviklingen opp mot 

andre strategier og handlingsplaner.   

 

Reiselivsstrategien for Troms 

fylkeskommune har et perspektiv over 

4 år. Noen av behovene har 

nærliggende løsninger, mens andre vil 

kreve kontinuerlig og langsiktig 

jobbing. Strategiarbeidet vil på enkelte 

områder også kreve prioriteringer, hvor 

verktøy og arenaer må skapes før 

problemløsningen starter.  

 

Målsetningene i strategien er å legge 

bedre til rette for reiselivet. 

Måloppnåelsen må på lang sikt 

vurderes ut fra om situasjonen har 

forbedret seg kvalitativt for aktørene og 

utviklingsarbeidet. Kvantitative 

målinger på besøkstall og omsetning i 

næringa vil kunne være en indikasjon 

som kan støtte opp om en konklusjon, 

men det må tas høyde for at besøkstall 

alene kan være underlagt svingninger, 

på godt og vondt, som er utenfor det 

man kan kontrollere fra Troms. 

  

Oppfølgingen av strategiarbeidet må 

gjøres i flere dimensjoner i forhold til 

den tilgjengelige verktøykassa. 

Fylkeskommunen som en 

regionalpolitisk aktør må bruke 

innflytelsen til å prate frem de gode 

løsningene mot statsnivået, kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige organer. 

Fylkeskommunen har eierskap i selskaper som arbeider strategisk med utvikling, og 

fylkeskommunen må arbeide langsiktig og ansvarlig overfor disse for å nå målet. 

Fylkeskommunen som virkemiddelaktør må understøtte eksternes prosjekter som svarer til 

utfordringene, mens fylkeskommunen som tjenestetilbyder har anledning til å tilpasse sine 

tjenester som berøres i strategien.  

  

Tromsø 

Foto; Gaute Buvik, rettighet NNR 
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Nøkkeltall – overnattingsstatistikk: 

- Overnattinger i Troms økte i perioden 

2007 – 2011 med 19,4 % mens Nord-

Norge totalt økte med 11,7 og Norge 

totalt med 1,4 %. 

- Største endringa i perioden er mellom 

2010 og 2011 som utgjør 12,7 % og totalt 

en økning på 114 190 gjestedøgn fra det 

ene året til det andre. 

- I Troms hadde Finnsnes-regionen den 

største gjestedøgnsøkninga i perioden på 

57,5 %, mens Harstad gikk ned 28,3 %. 

- I antall besøkende hadde Tromsø i 2011 

630 000 gjester, mot 499 000 gjester i 

2007. Til sammenligning hadde Harstad 

nest mest gjester i 2011, totalt 98 400. 

- Vintertrafikken utgjør en stor andel av 

den positive utviklinga, fra vinteren 

2010/2011 til 2011/2012 økte trafikken 

med 14,6 % i Troms mot 3,4 i Norge 

totalt.  

- Isolert sett på utenlandske overnattinger 

fra 2010/11 til 2011/12 var økninga på 

49,3 % i Troms mot 2,5 % i Norge  

 

 

 

Reiselivet i Troms anno 2013 
Reiseliv er en betydelig næring i forhold til sysselsetting og omsetting i Troms. Tall fra NHO 

viser at næringa i 2010 sysselsatte 6 200 personer i Troms, i Nord-Norge utgjør 

reiselivsnæringa 7,3 % av sysselsettinga og i 2011 omsatte næringa for like over 6 milliarder i 

fylket. Næringa er viktig for utvikling i distriktene i tillegg til at reiselivsproduktene gir 

viktige bidrag til at Troms er et attraktivt og godt sted å bo. 

 

Reiselivet fremstår å være i ei 

positiv utvikling. Antall 

hotellovernattinger viser totalt en 

økning i besøkende med en økning 

på 6,3 % fra 2011 til 2012. Det er 

likevel variasjoner mellom de 

ulike regionene i Troms, mellom 

ulike segmenter som ferie/fritid, 

kurs/konferanse og yrkestrafikk. 

Det er ulik utvikling innen hotell 

og hytte-/campingutleie og det er 

variasjoner mellom sesongene.  

 

Den mest markante endringen er 

økningen i vintertrafikken, samt 

oppgang på ferie/fritidsmarkedet 

mens kurs/konferansemarked har 

gått ned. Nedgangen i kurs og 

konferansetrafikken kom med den 

globale finanskrisa. Krisa har også 

innvirkninger på ferie og 

fritidsmarkedet, men denne 

oppveies av nye kundesegmenter 

som bidrar til gode totaltall for 

fylket og landsdelen.  

 

Skillet mellom by og distrikt viser 

seg spesielt i vintertrafikken. Der 

tilreisende sommerstid tar seg rundt 

i fylket på egenhånd, er tilreisende 

vinterstid mer stasjonær rundt 

byene. 

 

Sommersesongen 2012 og 

tilbakemeldingen fra 2013 viser en 

nedgang i antall overnattinger i 

forhold til tidligere år. Nedgangen 

er vurdert knyttet til finanskrisen og 

vises ved at gruppene som tidligere 

har feriert med buss i Norge og 

Nord-Norge i større grad har 

uteblitt. Bortfall av bussturistene 

slår igjen ut på de store hotellene 

Lyngen 
Foto; Bård Løken, rettighet; NNR 

Tall hentet fra; Reiselivsstrategi for Troms - faktagrunnlaget 
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og forstås som kritisk i distriktene hvor en større del av inntektene har vært basert på slikt 

besøk.  

 

På den andre siden fremstår cruisemarkedet viktigere i Troms og Nord-Norge. I 2013 var det 

planlagt 112 anløp i Tromsø med omlag 118 000 gjester som gitt ferieformen ikke fremgår av 

overnattingsstatistikken. Cruisenæringas viktighet for landsdelen ligger i gjestenes 

konsumering på land i form av ordinær handel og kjøp av opplevelser og aktiviteter. 

Interesseorganisasjonene regner et snitt på kr. 750,- per gjest i forbruk ved havneanløp og 

118 000 gjester tilsier ei omsetning på land på kr. 88,5 mill. 

Muligheter og utfordringer for reiselivet i Troms 
Strategiprosessen har pekt på 

noen fordeler og en rekke 

utfordringer som 

reiselivsnæringen i Troms står 

ovenfor. Dette er innspill som 

har kommet frem på innspills-, 

og prosessmøtet og er lagt til 

grunn ved valg av 

innsatsområder og prioritering 

av tiltak. 

 

Først og fremst er naturlige 

fortrinn knyttet til ren og 

tilgjengelig natur, lys, og 

muligheter for naturbasert 

turisme områder som er sentralt for Troms og et 

absolutt fortrinn i et konkurranseutsatt marked. 

Økt aktivitet i andre sektorer som olje, gass, 

mineraler og fiskeri blir også trukket frem som 

nye muligheter for reiselivsnæringen.  

 

Generelt er hovedutfordringen for 

reiselivsnæringen manglende samhandling og 

samarbeid.  

 

En overordnet organisering og samlet 

utvikling av næringen er noe som savnes. 

Manglende avklaring og enighet om 

destinasjonsstrukturen i fylket og landet forøvrig 

er en svakhet som gir seg utslag i en manglende 

helhetlig og langsiktig utvikling.  

Utviklingen av felles kvalitetsstandarder og 

systemer for kvalitetssikring av 

reiselivsprodukter er en generell utfordring, både 

for den enkelte virksomhet og næringen som 

helhet. 

 

Arctic Race målgang Harstad,  
Foto: S.Boué, rettighet: ASO 

Troms folkeblad 22. august 2013 
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En mangelfull samordning og systematisering av markedsføring og kommunikasjon er en 

trussel for lønnsomheten i næringen. Her er ressurser til turistinformasjon og for lite spissing 

av markedsføringen, dårlig markedstilpasningen og manglende markedsføringskompetanse i 

regionen pekt på. 

 

Offentlig logistikk, infrastruktur og transport er også en tilbakevendende problemstilling. 

Her er både eksisterende rutetilbud og flerspråklig informasjon om rutetilbud nevnt. 

Manglende samarbeid og koordinering av rutetilbud, dårlig internasjonalt direkterutetilbud for 

fly, havneterminal, busskapasitet, snuhavn for cruiseskip, offentlige toalett og 

bredbåndutbygging og skilting langs veiene mangler det er pekt på. 

 

Rammebetingelser som kjøre- og skjenkeløyver er også utfordringer for utvikling av 

næringen. 

 

En arrangementsarena med internasjonal standard for å gjennomføre store arrangementer 

savnes, samt økt fokus på utvikling av arrangementsturisme. 

 

Utfordringer med rekruttering og kompetanse har blant annet bakgrunn i for mange 

sesongbedrifter i regionen. Få muligheter til å tilby helårs arbeidsplasser gjør det vanskelig for 

virksomhetene å rekruttere fagarbeidere inn i næringen, dette vil igjen ha betydning for 

kvaliteten på det endelige reiselivsproduktet. Salgs- og markedsføringskompetanse, 

bedriftskompetanse og kompetanse 

knyttet til produktutvikling er nevnte 

mangler i næringen. 

 

Manglende bruk av kunnskap og 

forskning ble beskrevet som en 

aktuell svakhet ved næringen i dag. 

Dette kan skyldes mangel på 

bestiller-kompetanse og dårlig 

formidling av forskningsresultater 

og potensialer. 

  

Videre er svak lønnsomhet, spesielt 

for mindre aktører med bakgrunn i 

høye kostnader til 

mellomleddsaktører, høyt 

kostnadsnivå og få kunder nevnt 

som en utfordring. 

 

I tillegg kommer en rekke eksterne trusler blant annet økonomi og økt konkurranse fra 

utlandet. Dette understreker igjen behovet for samling og samarbeid i markedsføring, 

produktutvikling og tilrettelegging for reiselivsutviklingen. 

 

  

Ibestad  
Foto Hans Arne Paulsen, rettighet NNR 
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Troms fylkeskommunes verktøykasse for utvikling 
Troms fylkeskommunes rolle i reiselivsutviklingen er flere:  

- som forvalter av lovpålagte oppgaver innen samferdsel, utdanning og kultur 

- som regional utviklingsaktør hvor samarbeid i det regionale partnerskap og 

økonomiske virkemidler til kommunal tilrettelegging, bedriftsrettet utvikling, FOU og 

innovasjon er viktig 

- som påvirker både regionalt og i forhold til nasjonale myndigheter 

- eierskap gjennom Nord Norsk Reiseliv AS 

- oppdragsgiver overfor Innovasjon Norge Troms 
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Mål og satsingsområde 
 

 
Harstad 

Foto: Frank Andreassen, rettighet NNR 

Visjon 
 

Reiselivet i Troms skal være samordnet, synlig og tilgjengelig 

hele året 
 

Stikkord: Kvalitetssikring, synlighet, samarbeid, lønnsomhet, forutsigbarhet, tilrettelegging 

 

Satsingsområder 
Gjennom strategiprosessen er 5 satsingsområder plukket ut: 

1. Organisering og samhandling  

2. Markedsføring, booking og salg 

3. Temabasert produktutvikling 

4. Samferdsel og infrastruktur 

5. Sikkerhet 

 

Hvert satsingsområde har mål og strategier og tiltak. Av tiltakene som er foreslått er noen 

innenfor fylkeskommunens rekkevidde, mens andre tiltak forutsetter innsats fra andre aktører 

og også utfordringer som næringen må løse selv. Felles for alle utfordringene er at disse best 

kan løses gjennom samarbeid og en koordinert innsats. De fire første innsatsområdene ble 

definert gjennom innspillskonferansen og prosessmøtet, mens satsingsområdet sikkerhet er 

løftet ut og opp av de andre områdene som et eget tema hvor det i juni 2013 ble avholdt et 

seminar i Tromsø for å kartlegge omfang og utfordringer. 
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Mål 

 Troms skal være et kjent og lett 

tilgjengelig reisemål 

Strategier: 

 Styrke NordNorsk Reiseliv AS som 

markedsføringsorgan 

 Sikre at reiselivsprodukter er lett 

tilgjengelige og kan bestilles på nett. 

 

 

Mål: 

 Reiselivsnæringa i Troms skal utvikles 

videre av sterke og kompetente 

reiselivsorganisasjoner 

 Ressursutnyttelsen i reiselivsnæringa skal 

være effektiv og gi resultater 

Strategi: 

 Styrke NordNorsk Reiseliv AS som 

landsdelens viktigste reiselivsverktøy 

 Utvikle et bedre og tettere samarbeid 

mellom reiselivsorganisasjonene  

 Prioritere arena og nettverksarbeid for økt 

kvalitets- og kompetanseheving i 

reiselivsnæringa 

 Koordinere innsatsen mellom 

virkemiddelaktørene og mot 

reiselivsorganisasjonene 

 

 

1. Organisering og samhandling 
En rekke innspill i strategiprosessen har vært knyttet til organisering og samarbeid innen 

reiselivsnæringa. Tettere samarbeid mellom destinasjonsselskapene har gjennom flere år vært 

et gjennomgangstema. Nasjonal 

strategi for reiselivsnæringa, 

«Destinasjon Norge» (2012), 

oppfordrer til sammenslåing av 

destinasjonsselskaper og integrering 

av disse med landsdelsselskapene. 

Troms fylkeskommune deltar i et 

nordnorsk prosjekt i regi av 

Nærings- og handelsdepartementet 

hvor ei omorganisering utredes. 

Utfallet av regjeringens prosess vil 

kunne berøre mange av 

problemstillingene som er tatt opp i 

strategiarbeidet i Troms. Tiltak som 

iverksettes rundt fylkets 

reiselivsorganisering bør være et 

ledd i å tilnærme seg NHD sin 

strategi og på den måten være et 

steg i samme retning. Innspillene 

fra reiselivsnæringa i Troms i 

strategiprosessen forstås også som 

at reiselivsnæringen støtter opp om 

de mål som er skissert av 

regjeringen.  

 

Troms fylke er i geografisk utstrekning lite, fylket har et begrenset antall reiselivsaktører. 

Destinasjonsselskapene har ulike ressurser, styrker og satsingsområder.  

 

Støtte til destinasjonsnivået og reiselivets fellesselskaper er viktig for å sikre videre utvikling. 

Økt samarbeid kan fremme en helhetstenkning i og på tvers av fylkene i forhold til 

infrastruktur og rutetilbud så vel som kompetanseutvikling, kvalitetssikring og markedsføring. 

 

2. Markedsføring, booking og salg 
Næringen er opptatt av å videreføre markedsføringsarbeidet for Troms som helhet. I tillegg 

har strategiprosessen pekt på ønsker 

og behov for å utvikle felles 

løsninger for booking og salg. 

 

NordNorsk Reiseliv AS har siden 

etableringen i 2010 drevet 

markedsføring av de tre nordnorske 

fylkene, og antall besøkende til 

Nord-Norge og Troms har økt i 

denne perioden. Selskapet er fortsatt 

under utvikling, både internt, i 
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Mål: 

 Produktutviklinga i Troms skal være bygd 

på innovasjon, kvalitet og kompetanse 

 Troms skal utvikle produktområder til det 

beste for reiselivet i hele fylket 

Strategier: 

 Utvikle arenaer for samarbeid om 

produktutvikling og -pakking 

 Sikre nødvendig kompetanse for næringa 

gjennom kurs og formalkunnskap 

 Utvikle kompetanse og erfaring med å 

gjennomføre store arrangementer 

 Utvikle grunnlaget for å drive med natur-, 

opplevelses- og kunnskapsbasert turisme 

 Støtte opp om satsinger innenfor 

segmenter som kurs og konferanse, 

arrangementer og cruise. 

 Satsinger som bygger på den spesielle 

kulturen i Troms, som kystkulturen, 

samisk og kvensk 

 

forhold til fylkeskommunene, næringa og som en viktig del av regjeringens reiselivsstrategi. 

 

Strategien vil medføre et fortsatt fokus og arbeid for NordNorsk Reiseliv AS gjennom 

bevilgninger og arbeid mot sentrale myndigheter for å gi selskapet best mulige rammevilkår. 

 

Jamfør regjeringens reiselivsstrategi vil det også arbeides med samarbeidet mellom 

landsdelsselskapet og destinasjonsselskapene, samt å utvikle samarbeidet mellom 

destinasjonsselskapene for å støtte opp om landsdelsselskapet. 

 

Booking og salg er bedriftenes ansvar. I Troms eksisterer det i dag løsninger og kompetanse 

på deler av problemstillingen. Strategien vil prioritere tiltak som utvikler et tettere og bedre 

samarbeid mellom destinasjonsselskapene slik at disse i fellesskap kan utvikle ny kompetanse 

og at næringa best kan nyttiggjøre seg av verktøy uavhengig av hvor de befinner seg. 

 

3. Temabasert produktutvikling 
Produktene i reiselivet drives av etterspørselen i markedet og utvikles av de private aktørene 

som selger sine produkt. Produktutviklingen baserer seg på kunnskap, innovasjon og kvalitet 

hos enkeltaktøren. For reisemålet må produktet sees i en større sammenheng, som produkter 

pakket i lag overfor en turoperatør eller summen av tilgjengelige tilbud i destinasjonene. 

Innsatsen innenfor dette området vil være å gjøre kunnskapen tilgjengelig og legge til rette for 

videre samarbeid. 

 

De store trendene er satsing på 

opplevelses- og kunnskapsbasert 

turisme, arrangementsturisme, kurs- 

og konferansesatsinger samt satsing 

på cruisetrafikk. Deler av 

satsingene fordrer en koordinert 

innsats i næringa hvor det av 

ressurshensyn er viktig å samle 

kreftene i 

samarbeidskonstellasjoner mellom 

destinasjonene.  Produktutviklingen 

i reiselivet er også en del av det 

offentlige, som eksempelvis 

utvikling av stisystemer for 

vandring, og samferdsels- og 

kulturtilbudet til lokalbefolkningen.  

 

Pakker av produkter utgjør også en 

mulighet i forhold til andre lokale 

varer, som lokalprodusert mat. 

Lokalprodusert mat er en del av 

reiselivsopplevelsen, og bør i 

forlengelsen også tenkes 

markedsført parallelt med 

opplevelsen av Troms og Nord-Norge som noe man konsumerer når man er på besøk, kjøper 

for å ta med hjem, og i ytterste konsekvens etterspør som kunde der de bor for å lage grobunn 

for en eksport fra Troms. 
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Mål: 

 Troms skal ha et godt utviklet, langsiktig 

og koordinert samferdselstilbud som 

legger til rette for reiselivsutvikling 

 Infrastrukturen i Troms skal utvikles for å 

møte dagens og de fremtidige reisendes 

behov 

Strategier: 

 Ivareta reiselivsnæringen i regional 

transportplanlegging 

 Legge til rette for internasjonal flytrafikk 

til og fra Troms 

 Jobbe for utvikling av nasjonal turistveg 

på Senja 

 Sikre videre utvikling av fylkets 

flyplasser og havnefasiliteter  

 Prioritere skilting og utfartsparkering som 

ivaretar reiselivsnæringas behov 

 

 

Reiselivsnæringas utvikling krever rekruttering av personell med riktig kompetanse. 

Rekruttering må gjøres langsiktig gjennom at næringa viser seg som en spennende og 

konkurransedyktig arbeidsplass som tiltrekker seg unge og gamle arbeidstakere. Rekruttering 

er ei problemstilling som må tas tak i av næringa sjøl. Myndighetene kan legge til rette med 

tilbud om relevante utdanningsløp når dette etterspørres gjennom elevers preferanser i 

søknadssituasjoner. Gjennom produktutvikling bør det også være mulig å se synergier i 

forhold til allerede etablerte utdanningsløp og næringas behov for kompetanse. De 

videregående skolene i Troms utdanner innen et bredt spekter; matfag, språk, økonomi, salg, 

service og friluftsfag som gir kompetanse og erfaring i trygg adferd i naturen. Ei løsning hvor 

elevene får møte bedriftene, elevene får prøvd yrket og bedriftene får smakt på kompetansen 

kan bidra til økt innovasjon og kan bidra til at flere ønsker å bli i yrket og i landsdelen. 

 

God forskning bidrar til næringsutvikling og innovasjon. Det må i det videre arbeidet 

fokuseres på i enda større grad å nyttiggjøre relevant forskning i utviklingen av nye produkter, 

både gjennom å lette tilgangen til allerede produsert materiale og gjennom ny forskning. Det 

forutsetter at forskningsmiljøene og næringslivet utvikler økt forståelse for hverandres 

problemstillinger, og det må derfor skapes og legges til rette for arenaer og møteplasser som 

vil være naturlige treffpunkter. VRI Troms skal fortsatt være et verktøy for å senke terskelen 

mellom FoU og næringsliv, og sikre at reiselivsnæringa i større grad blir aktive brukere av 

forskning, samtidig som enda mer av reiselivsforskninga blir næringsrelevant. 

4. Samferdsel og infrastruktur 
Det offentlige samferdselstilbudet og infrastrukturen er grunnleggende for reiselivsnæringa. 

Turister skal kunne ta seg rundt i fylket med det offentlige rutetilbudet og turoperatører skal 

kunne planlegge og selge turer med den forutsigbarhet dette krever.  

 

Den viktigste brukeren av 

samferdselstilbudet i Troms er 

lokalbefolkningen, men tilbudet vil 

kunne tilpasses mot 

reiselivsnæringen med mindre 

justeringer og langsiktighet i 

planleggingen. Reiselivsnæringen 

må komme i posisjon hvor de kan gi 

helhetlige og samlede innspill til 

planleggingen på samferdselssiden, 

både på regionalt og nasjonalt nivå. 

Arbeidsformen vil være samarbeid, 

mellom aktørene i reiselivet, 

mellom reiselivet og fylket og 

mellom fylket og regjeringa. 

 

Det må fokuseres på det offentlige 

rom. Offentlige myndigheter må 

legge til rette for at Troms fremstår 

som et innbydende sted, 

informasjon om det offentlige 

tilbudet og sågar vår historie og 

kultur må gjøres tilgjengelig på gjennom skilting og andre tilpassede løsninger på flere språk. 
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Mål: 

 Troms skal være et foregangsfylke i å 

utvikle sikkert reiseliv 

 

Strategier 

 Utvikle informasjonskanaler for å nå 

tilreisende turister med oppdatert 

informasjon om vær og føreforhold som 

påvirker naturbaserte aktiviteter. 

 Støtte opp om utdanningsløp for 

næringsaktører med fokus på sikkerhet i 

naturen. 

 Arbeide politisk for bedre rammevilkår 

for beredskapsapparatet, herunder 

frivillige organisasjoner og statlige etater. 

 Arbeidet for å etablere en nasjonal 

sertifiseringsordning for aktivitets- og 

opplevelsesbaserte reiselivsaktører. 

 Sikre bruk av nasjonal standard i merking 

av stier og løyper. 

5. Sikkert reiseliv 
Utvikling av reiselivet bør fokuseres på styrker og særegenheter. En av Troms sine styrker 

ligger i naturen, gjennom landskapet, fenomener og tradisjoner i arbeid og til rekreasjon. De 

siste års utvikling, lokalt, nasjonalt og internasjonalt er at stadig flere søker ut i naturen i 

fritida. Aktivitetene utvikler seg gjennom at folk blir flinkere og utstyret muliggjør større 

utfoldelser. I kjølvannet av dette øker ulykkesomfanget i form av flere ulykker og til dels 

større alvorlighetsgrad når disse inntreffer. Fokus på sikkerhet er viktig i et 

folkehelseperspektiv. Ulykker er alvorlige for de som rammes og redningsarbeid er farlig og 

ressurskrevende. Ulykkesbelastningen kan også bli et omdømmeproblem for reiselivsnæringa. 

 

Reiselivsnæringa etterspør 

sertifiseringer, standardiseringer, 

reguleringer og krav til egen 

aktivitet. Problemstillingen er 

kompleks. Dokumentasjon av 

kompetanse og sikkerhetsregimer 

etterspørres i større grad av 

utenlandske gjester og 

turoperatører, og vil kunne bli et 

krav for at gjestenes 

forsikringsordninger skal fungere 

som forventet. Aktørene uttrykker 

bekymringer i forhold til næringas 

omdømme, økt popularitet og 

etterspørsel kan medføre ei 

utvikling hvor aktører uten 

tilstrekkelig kunnskap og erfaring 

går ut over sitt kompetansenivå i 

jakt på oppdrag. Dårlige opplevelser 

og i verste fall ulykker vil kunne 

påvirke hele næringas omdømme 

negativt. 

 

Ei sertifiseringsordning vil kunne bidra som kvalitetsstempel på produktene med den rette 

sikkerheten og kompetansen, og ei sertifiseringsordning vil kunne fungere som ei rettesnor og 

sjekkliste for nyetablerte i forhold til hvilke vurderinger som må gjøres og hvilken 

kompetanse som må ligge til grunn for aktivitetene. Verdien av ei sertifiseringsordning 

overgår også det rene sikkerhetsaspektet og vil i forlengelsen kunne bli en markedsfordel for 

de som deltar i denne. For at ei sertifisering skal fungere må denne være utbredt og 

gjenkjennbar i et større område, nasjonalt eller internasjonalt. Fra sentralt hold foreligger det 

tanker om ei fremtidig løsning med sertifisering av aktiviteter, men denne er ikke tidsfestet.  

 

Troms må arbeide for å fremskynde denne prosessen, næringa må komme i posisjon for å 

bidra til innholdet i ei fremtidig sertifisering, og det må tas grep for å kartlegge omfang av 

risiko, ulykker, ressurser og kompetanse. Det må tas grep for at næringsaktørene skal få 

utviklet sin kompetanse på en hensiktsmessig måte for å utøve sitt yrke på en trygg måte som 

gagner næringa som en helhet. 
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Prioriteringer 

 
Grafikk; www.wordle.net 

 Mål og strategier 

 

Reiseliv er ei internasjonal næring, konjunkturutsatt og påvirket av internasjonale trender i 

forhold til etterspørsel av produkter og krav til leveranse. Det vil komme produkter og 

segmenter som ikke er utviklet i Nord-Norge og Troms hvor offentlig tilrettelegging og støtte 

vil kunne være et viktig bidrag for næringa. 

 

Deler av næringas utfordringer kan 

planlegges løst på lengere sikt og vil kunne 

være gjenstand for kontinuerlig involvering, 

ei bedre organisering av 

reiselivsorganisasjonene, et tettere 

samarbeid mellom aktørene i pakking av 

produkter, forutsigbare samferdselsløsninger 

og et markedsapparat med ressurser til å vise 

potensialet i fylket og landsdelen.  

 

Andre utfordringer vil være oppdukkende og 

tidsavgrenset. Tilrettelegging for 

infrastruktur for en type aktivitet, etablering 

av samarbeid for ei satsing gjennom å bidra 

med arenaer, møteplasser og verktøy. 

Strategien må ha rom for at satsingene er 

dynamiske og virkemiddelapparatet må ha 

kapasitet og vilje til å støtte opp om 

næringas initiativ.  

  

Dagbladet 30. mars 2013 

http://www.wordle.net/
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1. Samarbeidsforum mellom 

reiselivsorganisasjonene og det 

offentlige – Destinasjon Troms 

2. Styrke koordineringsarbeidet mellom 

det offentlige tilretteleggingsarbeidet 

3. Arbeide for ei langsiktig og 

bærekraftig reiselivsorganisering 

4. Fortsette landsdelssamarbeidet med å 

videreutvikle NordNorsk Reiseliv AS. 

5. Skape arenaer hvor samarbeid på 

booking- og salgsløsninger blir 

enklere. 

6. Bygge produktet Troms rundt fylkets 

fortrinn og særegenheter 

7. Bygge videre på Troms 

fylkeskommunes kulturarvplan som et 

reiselivsprodukt 

8. Støtte opp om satsinger på segmenter 

som kan løftes opp på et fylkes- eller 

landsdelsnivå 

9. Støtte opp om tiltak hvor unge under 

utdanning får møte næringa og 

næringa får innspill fra og innsikt i 

kompetansen som tilbys og forefinnes. 

10. Sterkere kobling mellom FoU og 

næringsutvikling 

Organisering og samhandling 

Det må etableres arenaer og møteplasser hvor fylkets reiselivsorganisasjoner, myndighetene 

og virkemiddelapparatet kommer 

sammen og diskuterer felles 

utfordringer og veivalg. Møteplassen 

vil være der hvor prioritetene løftes, 

der hvor aktørene kommer med 

innspill i forhold til nødvendig 

satsinger fra det offentlige, det være 

seg være tilpasning av rutetrafikk, 

satsing på infrastrukturtiltak eller 

avklaringer av veivalg i 

markedsapparatet. Det må også etableres en egen arena for myndighetene og 

virkemiddelapparatet for å bedre koordinere de ulike tiltakene som gjøres overfor næringa. 

Troms fylkeskommune må arbeide for at en fremtidig strukturendring i reiselivet ivaretar 

både landsdelsselskapet og destinasjonsselskapene i fylket. 

 

Markedsføring, booking og salg 
NordNorsk Reiseliv som landsdelens 

markedsføringsapparat må sikres 

gjennom økonomiske disponeringer og 

politisk støtte for å kunne fortsette den 

tunge markedsføringa av landsdelen i 

utlandet. Destinasjonsselskapene må 

utvikle samarbeid også på booking- og 

salgsløsninger for å muliggjøre at 

produktene i Troms og Nord-Norge er lettest mulig tilgjengelig. 

 

Temabasert produktutvikling 

Troms må utvikle produkter som underbygger fylkets styrker og fortrinn gjennom satsing på 

naturbaserte opplevelser, fremheving av fenomener og naturressurser, fylkets og landsdelens 

historie og tradisjoner, og det kulturelle særpreg gjennom samisk, kvensk og kystkulturen. 

Satsinga må være kunnskaps- og 

erfaringsbasert og bør gjøres i samråd 

med nasjonale satsinger. Satsinger på 

segmenter som kurs og konferanse, 

arrangementsturisme, møter, 

incentivreiser, messer og 

cruisesatsinger krever et større 

nedslagsfelt enn en enkelt region eller 

by. For å få nødvendig tyngde i dette 

må slikt løftes opp til å bli fylkesvise 

og til dels landsdelssatsinger. 

Rekruttering og kompetanse er viktig 

for utvikling av næringa og næringa 

må komme i en posisjon for å bli 

attraktiv for unge arbeidstakere. Det 

må tilbys utdanning som svarer til 

næringas behov. Reiselivsproduktene 

må kunne pakkes og markedsføres sammen med andre produkter av Troms som mat, kultur, 
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11. Bruke reiselivsorganisasjonene som 

rådgivende organ i ruteplanlegginga. 

12. Jobbe for statlig finansiering av 

fergestrekningene tilknytta nasjonal 

turistvei på Senja. 

13. Jobbe for sentral prioritering av ei 

utbygging av Tromsø Lufthavn 

Langnes 

14. Etablere Charterfond for Nord-Norge 

15. Finansieringsprogram for å utvikle 

infrastruktur for naturbaserte 

opplevelser  

16. Utvikle ei sertifiseringsløsning for 

reiselivsaktiviteter. 

17. Utvikle utdannings- og 

kompetansehevende tiltak som 

fokuserer på sikkerhet. 

18. Jobbe for at oppdatert informasjon om 

vær og føre gjøres tilgjengelig for de 

tilreisende. 

19. Jobbe politisk for å sikre tilstrekkelig 

med ressurser for beredskapsapparatet 

i form av politi, helsevesen, forsvar og 

frivillige organisasjoner. 

kunnskap og anna produksjon. Utvikling av næringa må skje i samråd med kunnskapsmiljøer 

og FoU-institusjoner. Den nordnorske forskningskompetansen på reiselivsnæring må styrkes 

for å sikre fremtidig utvikling. 

 

Samferdsel og infrastruktur 

Reiselivsnæringa må komme i 

posisjon hvor de kan fungere som en 

relevant innspillspart til den offentlige 

rute- og samferdselsplanlegginga for 

og i større grad ta ut synergien mellom 

lokalbefolkningas og turistenes 

samferdselsbehov. Fylkeskommunen 

må gå i front for å sikre støtte og 

finansiering for viktige 

samferdselstiltak i fylket, som 

utbygging av flyplass og drift av 

Senjafergene. Fylkeskommunene 

etablerer Charterfond for som et 

treårig forsøksprosjekt. Målet er å få 

flere internasjonale flyvninger til 

landsdelen. Fylkeskommunen vil jobbe videre for ei øst-vest-rute for å gjøre det enklere å 

reise mellom landene på Nord-Kalotten. Fylkeskommunen vil arbeide for at tilretteleggende 

infrastruktur for naturbaserte opplevelser, som merking av stier og utfartsparkeringsplasser, 

styrkes. Det offentlige rom må ivaretas og utbedres og det må legges til rette for en 

bærekraftig bruk av nasjonalparkene i reiselivssammenheng. 

 

Sikkert reiseliv 

Det må jobbes for ei nasjonal 

sertifiseringsordning av 

reiselivsaktiviteter som inkluderer 

kompetansekrav av ulike karakterer for 

ulike typer aktiviteter. Det må utvikles 

kompetansetiltak som ivaretar 

sikkerhet og beredskap i 

reiselivssammenheng, og som kan 

implementeres både i grunnutdanning 

og som ekstrautdanning for allerede 

etablerte virksomheter. Det må 

utvikles systemer for og nå frem med 

informasjon til tilreisende i forhold til 

sikkerhetsvurderinger på utfartssteder, 

langs hovedveiene, flyplasser, 

hotellresepsjoner og 

turistinformasjoner. Det må arbeides politisk for at beredskapsapparatet i Troms og Nord-

Norge får tilstrekkelig med ressurser til å kunne håndtere økt tilstrømming av tilreisende, både 

på land og til sjøs. 

 


