
Innlegg på Innspillskonferansen i Svolvær 16. april 2012 
 
Gunnar Nilssen fra NHO Reiseliv Nord-Norge. 
Jeg representerer 385 medlemsbedrifter i Nordland, Troms og Svalbard. 
 
At reiseliv er en viktig næring i nord med et stort potensial for videre utvikling har vi fått bekreftet i 
tidligere innlegg i dag. 
 
Jeg takker for invitasjonen og vil benytte anledningen til å gi noen får innspill med bakgrunn i vår 
næringspolitiske handlingsplan., hvor målsettingen er å oppnå forbedret lønnsomhet og økt 
verdiskaping for reiselivsnæringen i nord. 
 
1) Økt kompetanse i alle ledd vil være en grunnleggende forutsetning for å kunne oppnå dette: 
 
Vil først anbefale NHO Reiseliv sitte eget dokument KAS 2015 (Kompetanse- og arbeidskraftstrategier 
fram mot 2015) som en kilde til kunnskap om hvordan kompetansebehovet kan løses. 
 
Jeg vil også henvise til: 

 Det nordnorske felles reiselivsforskningsprosjektet Opplevelser i Nord, som Ann Heidi 
nettopp har orientert om 

samt 

 Netteverksprosjekter som Innovative opplevelser i Nordland, som Bård nettopp har snakket 
om – og tilsvarende prosjekt i Troms: Lønnsomme vinteropplevelser. 

 
Dette er en type satsing som vi håper det blir mer av i framtiden. 
 
Økt kompetanse vil også være en vesentlig forutsetning for å lykkes med det andre hovedpunktet i 
den næringspolitiske handlingsplanen som er: 
 
2) Å skape bedre produkter. Fra dette hovedområdet vil jeg i tillegg trekke ut to punkter: 
 

 Behovet for å etablere forutsigbare og langsiktige finansieringsløsninger for 
destinasjonsselskapenes viktige rolle i produktutviklingen – et punkt som også er omtalt i 
Regjeringens Reiselivsstrategi. 
 

 At det gjennomføres anbudsprosedyrer og rutiner som sikrer økt forutsigbarhet i 
turoperatørenes, konferansearrangørenes og de individuelle reisendes ruteplanlegging. Jeg 
tenker har spesielt på flyruter og de mange fergerutene langs kysten. 

 
3) Å oppnå økt volum som et virkemiddel til å skape helårige arbeidsplasser – og ikke minst gi et 
kritisk volum til de mange flotte opplevelses- og attraksjonsbedriftene som har grodd fram over hele 
landsdelen. Også her trekker jeg fram 2 delpunkter: 
 

 Fortsatt satsing på profilering og markedsføring gjennom NordNorsk Reiseliv AS 
 

 Etablering av tidligere nevnte risikofond for charterflygninger til Nord-Norge som vil være et 
viktig verktøy for NordNorsk Reiseliv AS i sitt arbeide for å tiltrekke seg flere turister til 
landsdelen. Mao. et viktig virkemiddel til å redusere de avstandsbarrierene som Petter Arbo 
var inne på i sitt innledningsforedrag i dag. 

 
 



 
Også helt til slutt – på overtid av overtiden. 
 
Vi registrerer positivt at behovet for samspill og samarbeid er viet stor oppmerksomhet i den nye 
reiselivsstrategien: 
 

 Samarbeid mellom de ulike aktørene innen offentlig sektor 

 Samarbeid internt i næringen og med andre næringer 

 Samarbeid med FoU 
 
Og samarbeidet på tvers mellom ovenstående aktører. 
 

Håper at dette blir fulgt opp av konkrete handlinger og tiltak – som denne konferansen er et godt 
eksempel på. 
 
Fra reiselivsnæringen er vi beredt til å ta vårt ansvar i forhold til å oppnå godt samarbeid og sampsill. 
 
Takk for oppmerksomheten. 

 
 


