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Mål med Innovasjon Norges arrangementsturisme satsing:

Flere internasjonale 
arrangement til 
Norge
• Kartlegge og dialog
• Søke
• Vinne

Videreutvikle de 
eksisterende 
arrangementene i 
Norge
• Kompetanseheving og -

utveksling
• Verktøy

Økt verdiskaping for 
Norge som følge av 

arrangementer

«Strategien har som mål å bidra til at Norge og norske aktører får maksimalt igjen for å være vertskap for ulike festivaler, 
mesterskap og arrangementer i hele landet. Den skal også gjøre Norge og norske aktører mer attraktive som vertskap 
internasjonalt, i kampen om å tiltrekke seg større internasjonale arrangementer».
Nasjonal arrangementsstrategi, 2019.

https://business.visitnorway.com/b2b/arrangementsturisme/nasjonal-strategi-for-arrangementer/
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Innovasjon Norges arrangementssatsing har som mål å øke antall 
internasjonale arrangement innen idrett og kultur til Norge, samt bidra 
til å videreutvikle de eksisterende arrangementene. 
Til tross for at covid-19 pandemien har satt en sterk begrensning på 
gjennomføringen av større arrangement, er det gledelig at det er flere 
prosesser på gang med å hente nye, internasjonale arrangement til 
Norge i fremtiden.
Bærekraft og mer miljøvennlige arrangement er en tydelig driver for 
videreutvikling av arrangement i Norge, og det er også en betydelig 
faktor i en rekke søknadsprosesser. Dette er elementer som er viktige 
for internasjonale organisasjoner, også for finansielle bidragsytere og 
sponsorer i Norge. Arrangementer med et sterkt fokus på bærekraft 
opplever at de er mer interessante ovenfor potensielle sponsorer enn 
tidligere. I tillegg stiller flere fylkeskommuner og kommuner krav til 
arrangører rundt bærekraft, for å kunne støtte opp om arrangementet. 
Det kan innebære tiltak for å minimere effektene på miljø og natur, 
men også prosjekter rettet mot sosial bærekraft. 
Norge opplever økt interesse som arrangørland fra internasjonale 
organisasjoner og forbund, og flere av destinasjonsselskapene i Norge 
arbeider systematisk opp mot eksisterende og nye arrangement.  
Arrangementsturismesatsingen arbeider mot flere sektorer; det 
offentlige, reiselivsnæringen, idrett og kultur. Samtlige er essensielle for 
at Norge skal lykkes i en nasjonal satsing på internasjonale 
arrangement. 

Innledning om arrangementsturisme 2021
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1. Etablere og implementere et 
nasjonalt ressurssenter for 
arrangementsturisme, i henhold til 
nasjonal arrangementsstrategi
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Nasjonal arrangementsstrategi

Mål: tiltrekke internasjonale arrangement til 
Norge, samt drive kompetanseheving og 
erfaringsutveksling

Internasjonale arrangementer i Norge skal være 
mer innovative og mer bærekraftige

Inkluderer økosystemet rundt arrangementer: 
særforbundet, arrangørselskapet, 
reiselivsnæringen, leverandører, 
samarbeidspartnere mm.

Arrangementer skaper engasjement og 
oppmerksomhet = en mulighet til å styrke Norges 
posisjon og vise frem bærekraftige løsninger

Junior VM Alpint, VM i Bryting, VM i Orientering, Ungdoms-OL, Para-VM Vinter, VM på Ski

https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/v1/clients/norway/INNO0125_Strategi_Brosjyre_A4_Dobbel_24fe69cc-0a27-40b4-8e40-e0b21f967bff.pdf
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Nasjonal arrangementsstrategi 2020 - 2030: 

INNOVASJON OG BÆREKRAFT

Fremme Norge som et sted for Innovasjon
(internasjonalt)

1

Oppmuntre og stimulere til innovasjon
(nasjonalt) 

2 Miljømessig

ØkonomiskSosialt

Arrangementer gir en mulighet til å skape innovasjon… …på tre ulike områder:

• Bidra til utvikling av norsk næringsliv og økt verdiskaping
• Bærekraft gir nye samarbeid og andre sponsormuligheter for 

arrangører
• Bidra til å øke Norges konkurransekraft internasjonalt
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• Mål: å etablere et nasjonalt ressurssenter som kan 
bidra med erfaring og kompetanse når norske 
særforbund og organisasjoner ønsker å invitere til 
internasjonale konkurranser og arrangement innen 
kultur og idrett i Norge.

• Ressurssenteret skal være til hjelp for arrangører 
innen idrett og kultur, reiseliv, det offentlige og 
andre interessenter

• Møte med statssekretærer i KUD og NFD i januar, 
som var positivt, men ingen konkrete resultater

• På agenda i møte med KUD og NFD ang. 2022

• Nært samarbeid med Norges idrettsforbund, 
Særforbundenes fellesorganisasjon og 
destinasjonene for å etablere ressurssenteret.

Status nasjonalt ressurssenter

The Arctic Triple / Kai-Otto Melau
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2. Deltagelse på internasjonale 
møteplasser / nettverk for å 
markedsføre Norge som 
arrangørland og møte 
internasjonale kunder
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• Sport Accord Convention 2021 ble utsatt to ganger, ny 
planlegges i mai 2022

• Deltagelse på OECD’s roundtable discussion on Economic
Impacts, 27. oktober

• Smart Cities and Sport: deltok på digital paneldebatt: IF’s
have the floor, 24. november

• Deltatt på tre digitale møter i regi av International 
Association of Event Hosts (IAEH) hvor vi er medlem

• Vært i dialog med flere internasjonale organisasjoner som 
vurderer Norge som arrangørland

Deltagelse på internasjonale møteplasser / nettverk for å markedsføre Norge som arrangørland 
og møte internasjonale kunder

VisitOSLO / Tord Baklund

https://www.eventhosts.org/
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3. Delta og tilrettelegge for 
aktiviteter og møteplasser som 
øker kompetanse og bidrar til 
erfaringsutveksling rundt 
arrangementer og 
arrangementsturisme
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• Innlegg for næringsseksjonen i Bergen 
Kommune, 15. februar

• Digitalt arrangementsseminar med Visit Bergen, 
19. februar

• Framtidens vinnende arrangement, digital 
konferanse for interregionalt prosjekt, Visit 
Østfold, 23. mars

• Arrangørseminar på Lillehammer, 2. november
• 9 minutter innsikt på Visit Norway Innsikt, 10. 

november

Diverse presentasjoner i Norge

ARN / Pauline Ballet

https://www.facebook.com/innovasjonnorgereiseliv/videos/640489447327786
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• 5 digitale møter med destinasjoner/vertsbyer 
som har en strategisk satsing mot arrangement. 
Ca. 10 deltagere per møte.

• 1 digital samlinger for norske arrangører av 
årlige idrettsarrangement, og en fysisk på 
Hamar 17. november. Ca. 25 deltagere per 
samling.

Møteplasser

GDF Media / Gisle Johnsen



•

• NIPA ble arrangert 2. – 4. september på 
Ørland, Trøndelag

• Nasjonal møteplass for idretten, med 
mulighet for andre å delta

• IN inviterte til seminar om mer bærekraftige 
idrettsarrangement

• Dagfrid Forberg (Miljøstiftelsen ZERO) og 
Dag Oliver (Zalaris Norseman Xtreme
Triathlon) holdt innlegg.

• Positive tilbakemeldinger fra idretten og 
reiselivsnæringen som deltok.

• Planlegger deltagelse på NIPA i 2022.

Norsk Idrettspolitisk Arena (NIPA)

https://nipa.no/
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• Seminar om søknadsprosesser i samarbeid 
med VM i Bryting, Særforbundenes 
fellesorganisasjon og Norges idrettsforbund

• 51 deltagere fra idrett, reiselivsnæring og det 
offentlige

• Innlegg fra United World Wrestling, Norges 
Bryteforbund og Verdenscup i Triatlon i 
Bergen.

• Mulighet til å oppleve arenaen, 
arrangementet og faglig utbytte.

• Mer om VM i Bryting her.
• Evaluering av arrangementet:

• Hvor fornøyd er du overordnet med deltagelsen på 
seminaret om internasjonale søknadsprosesser?

Seminar under VM i Bryting

https://business.visitnorway.com/b2b/arrangementsturisme/norge-som-arrangorland-sett-fra-brytematten/
https://business.visitnorway.com/b2b/arrangementsturisme/vm-i-bryting-i-norge-ble-en-suksess/
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4. Rådgivning og sparring med 
ulike aktører i Norge
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• Norges Triatlonforbund

• VM i Bryting

• Visit Narvik

• VM i Alpint 2027

• MiniØya

• Norges Volleyballforbund

• Destinasjon Ålesund

• Waldner Cup

• Bocuse d’Or

• Visit Haugesund / Fjord Motorpark

• Arctic Race of Norway

• EM i seiling 2022

• VM i snøsport for parautøvere

• Samtlige destinasjoner med fokus på arrangement

Rådgivning og sparring med ulike aktører i Norge
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• Involvert i felles prosjekt med Norges 
idrettsforbund, NHO og LO med mål om å 
skape et tettere samarbeid mellom idrett 
og næringsliv

• Juryvirksomhet for Sponsor- og Eventprisen
• Samarbeid og erfaringsutveksling med 

Svenske Riksidrottsforbundet og deres 
Centrum for Idrottsevenemang

• Støtteordning for store publikumsåpne 
arrangement

• Sportsindustriens posisjoneringsarbeid
• Etablering av ny kunnskapsarena for 

Festivaler & Event, i regi av UiT, Alta

Involvert i ulike prosjekter:

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Internationellaevenemang
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/finansiering-av-reiselivsaktiviteter/stotteordning-for-store-publikumsapne-arrangementer-2021/
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5. Arrangementskalkulator
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• Verktøy som måler økonomisk 
verdiskaping i en region som følge av et 
arrangement. 

• Ny konkurranse om oppgradering av 
kalkulatoren er utlyst i desember 2021.

• Mer info her. 

Arrangementskalkulator

Arrangement testet gjennom 
kalkulatoren i 2020:

Estimert regional verdiskaping:

EM i luftvåpen 2022, Hamar 24,1 millioner kr. 

EM i paraskyting 2022, Hamar 4,6 millioner kr. 

Risør kammermusikkfestival 2019, 
Risør

3,7 millioner kr. 

X-Games Norway 2022, 
Lillehammer - Hafjell

13,9 millioner kr.

https://business.visitnorway.com/b2b/arrangementsturisme/arrangementsturisme-arrangementskalkulator/
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6. Utvikling av verktøy



•

• Norsk webside rettet mot norsk 
reiselivsnæring, idrett, kultur og det 
offentlige. Blitt oppgradert i 2021, 
samt fått på plass nytt innhold: 

• Internasjonal side, lansert i april
• Film var ferdig i mars 2021: Cultural and 

Sports Events in Norway
• Jobbes med arrangementsfilm i 

samarbeid med Norges idrettsforbund 
mot norske aktører, planlagt ferdigstilt i 
januar / februar 2022.

Verktøy

https://business.visitnorway.com/b2b/arrangementsturisme/
https://business.visitnorway.com/en/meetings/culture-and-sports/
https://player.vimeo.com/video/535736414/


Mer info: 
https://business.visitnorway.com/b2b/arrangementsturisme/

Eller kontakt Birgitte Nestande: 
birgitte.nestande@innovasjonnorge.no

The Arctic Triple / Kristin Folsland-Olsen

https://business.visitnorway.com/b2b/arrangementsturisme/
mailto:birgitte.nestande@innovasjonnorge.no


Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no


