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Om prosjektet 

Pilotprosjektet for frivillig fellesgodefinansiering 
 (fellesgodeprosjektet) ble etablert som en opp
følging av den forrige nasjonale reiselivsstrategien 
”Verdifulle opplevelser”.  Prosjektet er initiert av 
 Nærings og handelsdepartementet og gjennomført 
i regi av Innovasjon Norge.

Pilotenes mandat har vært å finne en omsetningsbasert 

modell for frivillig fellesgodefinansering, herunder også si 

•	 hva	slags	oppgaver	

•	 geografisk	avgrensning	

•	 hvem	som	skal	være	med	å	betale	–	og	hvor	mye	de	

skal betale 

•	 hvor	mye	man	vil	hente	inn	i	frivillig	 

fellesgodebidrag pr år 

•	 hvem	som	skal	utføre	oppgavene	

•	 hvem	som	skal	fatte	beslutninger	–	herunder	

konkrete retningslinjer som skal nedfelles i vedtekter, 

aksjonæravtaler eller lignende 

•	 hvem	som	skal	administrere	finansieringsordningen	

– for eksempel om det skal opprettes et fond og hvem 

som i så fall skal administrere dette

Geilo, Valdres, Trysil, Narvik, Lofoten og Indre Nordfjord 

ble valgt som piloter.  Geilo, Narvik og Indre Nordfjord har 

av interne årsaker ikke fullført prosjektet.  Erfaringene 

som presenteres her baserer seg derfor først og fremst på 

arbeidet som er gjort i Trysil, Valdres og Lofoten.  

Lofoten utviklet en komplett modell, men fikk ikke 

tilstrekkelig tilslutning til at den kunne realiseres.  

Prosjektet viser følgelig at det er vanskelig å få til 

komplette og mer robuste løsninger for frivillig 

fellesgodefinansiering.

Arbeidet i pilotene har imidlertid gitt en del nyttige 

erfaringer som er nyttig for alle som er opptatt av 

konkurransedyktige reisemål. Disse erfaringene samt 

metodikken og verktøyene presenteres i denne 

rapporten. 

VI GIR LOKALE 
IDEER GLOBALE 

MULIGHETER

 → Arbeidet i pilotene 
har gått over tre 
år, med noe ulike 
oppstarts- og av-
slutningstidspunkt.  
Hvert prosjekt har 
hatt en egen organi-
sering og har stått 
fritt i prioritering og 
arbeidsform innenfor 
det gitte mandatet. 
Siden høsten 2010 
har prosjektet hatt 
en nasjonalprosjekt-
leder som skulle 
støtte og koordinere 
arbeidet i pilotene 
samt samle erfarin-
gene. 

DEL 1 – PROSJEKTET OG ERFARINGENE

Fellesgoder i reiselivet 

Kjennetegnet på et fellesgode er at godet – eller fordelen 

av godet – ikke kan gjøres eksklusiv for den som betaler 

for det. Mange av ikonene i norsk reiseliv, for eksempel 

fjordene, midnattsolen, Besseggen, Vøringsfossen og de 

18 nasjonale turistvegene er faktisk fellesgoder og viktige 

for hele norsk reiseliv.  På destinasjonsnivå er typiske 

fellesgoder turistinformasjon, generell profilering, 

skiløyper, stier, severdigheter, åpne festivaler eller flotte 

byrom.  Se liste over vanlige fellesgoder i figur 1. 

Begrunnelsen for å produsere eller drifte fellesgoder 

er at de gir konkurransekraft.  Hva som er viktig for 

konkurransekraften kan varierer fra sted til sted. På et 

vintersportssted kan en skibuss være et viktig fellesgode, 

mens et fellesgode på en typisk ”sol og sommer

destinasjon” kan være tilgang til rene og godt tilrettelagte 

strender. 
 

På samme måte kan det variere hva som er et fellesgode: 

tilbud som kan drives kommersielt på en destinasjon kan 

måtte behandles og finansieres som fellesgode på en 

annen destinasjon. På større steder vil fellesgoder som 

kollektivtransport, løyper, stier, byutvikling og festivaler 

bli ivaretatt som en del av tilbudet til lokalbefolkningen.  

Fellesgodeutfordringen er altså ofte størst på mindre 

steder. Aller størst er den på steder liten lokalbefolkning 

og mange turister.  Fellesgodeutfordringen er altså særlig 

stor for distriktsreiselivet. 

Noen ganger kan også tiltak som starter som et 

fellesgode (for eksempel en festival) utvikles til å bli 

selvfinansierende eller også lønnsom. Det er altså mange 

grader av fellesgoder. Det er også viktig å se at største 

utfordringen knyttet til fellesgoder like ofte er knyttet til 

driften som til investeringen. 

Internt i en bedrift forekommer det ofte at man bruker 

penger fra lønnsom aktivitet til å subsidiere/finansiere 

tiltak som er nødvendige, men ikke lønnsomme. 

Fellesgodeutfordringen er derfor knyttet til tilbud på 

destinasjonsnivå, og særlig på destinasjoner med spredt 

eierstruktur slik man har de fleste steder i Norge.  

Fellesgodene i reiselivet produseres av 

reiselivsorganisasjoner (destinasjonsselskaper, landsdels

selskaper og lignende), men også av private bedrifter, 

løypelag, ildsjeler og frivillige organisasjoner.  Det er 

viktig å skille mellom de som produserer fellesgodene og 

de som har nytte av fellesgodene. Det er de som har nytte 

av fellesgodene som bør være med på finansieringen.  
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 → På større steder 
 produseres felles-
godene ofte som 
tilbud til lokal-
befolkningen. 
Fellesgode-
utfordringen er 
altså først og fremst 
en  utfordring for 
distriktsreiselivet. 
Aller størst er den 
på steder med liten 
lokalbefolkning og 
mange turister. 
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Vi har i dette prosjektet operert med to hovedtyper 

fellesgoder: 

•	 kunderettede;	goder	som	er	til	glede	for	gjesten	sånn	

som løyper, stier, festivaler, turistinformasjon og 

lignende 

•	 næringsrettede;	goder	som	er	til	nytte	for	

reiselivsnæringen, sånn som markedsføring, 

profilering, kompetanse, markedsanalyser med mer

I realiteten er selvfølgelig også de kunderettede 

fellesgodene nyttige for reiselivsnæringen ettersom 

de bidrar til god kundeopplevelse og dermed 

gjenkjøp og positiv vareprat. I arbeidet med å vurdere 

finansieringsmodellen er det imidlertid  hensiktsmessig å 

skille slik vi har gjort over.  

Tidligere analyser viser at norsk reiseliv prioriterer 

fellesgoder knyttet til markedsføring, profilering og 

turistinformasjon. Dette bekreftes i rapporten fra NHO 

Reiselivs strukturutvalg våren 2011 (NHO Reiseliv, 2011).

Reiselivet bruker altså hoveddelen av sine midler i dag på 

markedsføring og på tilretteleggende tiltak som gjesten 

forventer å finne, ofte kalt hygienefaktorer. Få midler 

 → Figur: 1: Andel av reisemålsselskaper som utfører ulike aktiviteter.  (Kilde: NHO Reiseliv, 2011)

Utvikling og vedlikehold av servicefasiliteter som toalett, rasteplass mm

Interntransport (skibusser, shuttlebusser etc)

Atmosfære (forskjønnelse, design, av destinasjoner etc)

Utvikling og vedlikehold av fasiliteter rundt natur (strender, turløyper, skiløyper, utkikkspunkt mm

Gjennomføre arrangement (festivaler og event)

Annen formidling (f.eks historieformidling etc

Varesalg

Konseptuering/pakking

Booking og salg av reiselivstjenester

Tiltak knyttet til kompetanseheving (kurs etc)

Næringspolitikk overfor kommuner og fylkeskommune

Messedeltakelse

Utforming, trykking og distribusjon av reklamemateriell

Markedskunnskap (stistikk, gjesteundersøkelser)

Turistinformasjon

Internett/sosiale medier

profilering og markedsføring

o% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 → Hva som er viktige 
fellesgoder varierer 
fra destinasjon til 
destinasjon. På 
fjelldestinasjoner 
kan merkede løyper 
og skibusser være 
viktige fellesgoder, 
mens rene strender 
er viktige fellesgoder 
for destinasjoner ved 
sjøen.
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Kurtax vs frivillige ordninger
Mange i reiselivet ønsker at norske kommuner skal få lovhjemmel til å innføre en lovpålagt omsetningsavgift slik man har i en rekke andre 
land (ofte kalt kurtax eller city tax).  I praksis betyr dette at det legges på et beløp eller en prosentandel på gjestens regning, slik at gjesten 
blir med på å betale for fellesgodene. Prinsippet er at gjestebidraget skal brukes til tiltak som kommer gjestene til gode (kunderettede 
 fellesgoder).  

Gjestebidraget kommer vanligvis i tillegg til, og ikke istedenfor, innsamling av midler fra næringen. Gjestebidraget blir dermed en ekstra 
finansieringskilde som sikrer en større pott til finansiering av fellesgoder.   

Fordi ordningen er lovpålagt unngår man også det såkalte gratispassasjerproblemet.    

Dette prosjektets mandat er å få på plass en fellesgodemodell hjelp av frivillighet.  Erfaringene fra prosjektet er nyttig uansett hvilket 
ståsted man har i fellesgodedebatten.  Også i land med lovpålagte og forutsigbare ordninger er det viktig at modellen for innsamling og 
fordeling:  

•	 er	forankret	hos	aktørene	på	destinasjonen

•	 bidrar	til	å	prioritere	de	strategisk	viktige	fellesgodene

•	 er	organisert	på	en	måte	som	sikrer	troverdighet	og	effektiv	forvaltning	

Fokusområder for utvikling
av attraksjonskraft

Utvikle eksisterende
tilbud

Sikre framtidige
utviklingsmuligheter

Tilføre nye tilbud 
og opplevelser

Redusere
irritasjonsmomenter

 → Figur 2: Fokusområder for utvikling av 
 attraksjonskraft. (Kilde: Innovasjon Norges 
Hvitebok for bedre reisemålsutvikling)

brukes til tiltak som kan bidra til helt nye og innovative 

tilbud. Gjennom å ikke  utnytte fellesgodepotensialet 

fullt ut går altså reiselivet glipp av tiltak som kan gi økt 

konkurransekraft, det som i figur 2 er kalt ”tilføre nye tilbud 

og opplevelser”.

Dette er uheldig i en situasjon der norsk reiseliv, og særlig 

i distriktene, må øke sin internasjonale konkurranseevne.  

Som et høykostnadsland må Norge også levere kvalitet og 

gode opplevelser der gjesten er, dvs på destinasjonsnivå. 

Uten	høy	gjestetilfredshet	blir	en	hardt	straffet	nå	som	

stadig mer av markedsføringen skjer gjennom sosiale media 

og utenfor reiselivsaktørenes kontroll.  

A
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Viktige prinsipper i arbeidet

Målet i prosjektet har vært å finne en modell som 
•	involverte	aktører	oppfatter	som	rettferdig
•	kan	tilpasses	situasjonen	og	mulighetene	på		 
   destinasjonen
•	gir	nok	midler,	slik	at	det	får	reell	effekt	for	 
   utviklingsevnen
•	er	enkel	og	effektiv,	som	ikke	medfører	for	mye	 
   administrasjon
•	gir	forutsigbarhet	og	langsiktighet

Følgende seks prinsipper har vært viktige i arbeidet:

 1. ØKT KONKURRANSEKRAFT

Enkelt sagt handler vellykket reiseliv om to ting: 

1) å synes i markedet med attraktive tilbud 

2) å levere så gode opplevelser at kunden kommer tilbake 

og/eller blir en ambassadør. 

Det er viktig å få på plass de fellesgodene som bidrar til 

konkurransekraft  både i markedet og på reisemålet.  

Naturlig nok må en del av fellesgodeproduksjonen gå til 

tilbud som gjesten forventer, men det er vel så viktig å 

utvikle tilbud og konsepter som gir ny attraksjonskraft. 

Slik kan fellesgoder også være et viktig virkemiddel for 

å nå nye og mer betalingsvillige kunder eller få trafikk 

i lavsesong.   Fellesgodetiltak er også ofte en viktig 

infrastruktur for private entreprenører og bedrifter. 

Riktig fellesgodeproduksjon kan dermed bidra til økt 

næringsutvikling.  

 → Fellesgodemodel-
len må utformes 
slik at den blir et 
verktøy for å løse 
viktig utfordringer 
og gjennomføre 
vedtatte strate-
gier. Den må altså 
skreddersys for den 
enkelte destinasjon. 
Gjennom prosjektet 
har vi identifisert 
seks grunnleggende 
prinsipper som er 
relevante for alle 
destinasjoner.    

2. STRATEGISK FORANKRING 

Mange tidligere analyser peker på at det er vanskelig 

å velge hvilke fellesgoder som skal prioriteres (det 

såkalte prioriteringsproblemet).  Løsningen er å 

markedsorientere prioriteringene. Dette gjøres mest 

effektivt	gjennom	å	knytte	dem	opp	mot	en	strategi	for	

utviklingen av reisemålet, for så å organisere arbeidet 

deretter.  

Ideelt sett bør arbeidet med å utvikle en modell for 

fellesgodefinansiering legges inn som siste element i en 

strategiprosess (se illustrasjon i figur 3).  Med en felles 

forståelse av utfordringer og muligheter, strategier og 

tiltak vil det være enklere å identifisere hvilke fellesgoder 

som er avgjørende for konkurransekraften – og å 

identifisere hvem som har nytte av at de blir produsert.

En god strategisk begrunnelse bør også bidra til handling, 

den	bør	vise	hvorfor	man	bør	ta	affære	umiddelbart,	og	

ikke vente til senere. Strategiske begrunnelser kan ofte 

være knyttet opp mot ytre forhold som kriser eller nye 

muligheter.

3. SKREDDERSØM OG MARKEDSORIENTERING 

Det er stor forskjell på hva som er kritiske fellesgoder på 

destinasjonene. Utgangspunktet er selvfølgelig hva som 

er viktig for dagens og morgendagens gjester: både for å 

utløse kjøp og for gode opplevelser på reisemålet. 

Selve produksjonen og finansieringen avhenger også 

av lokale forhold som antall turister i forhold til antall 

innbyggere, strukturen og lønnsomheten i det lokale 

reiselivet, kommunens langsiktighet osv. Modne reisemål 

(med langsiktighet og forpliktelse) kan også utvikle 

andre løsninger enn reisemål som er i en tidligere fase.  

På noen destinasjoner har en for eksempel også en sterk 

dugnadstradisjon, noe som ofte er en ressurs i utvikling 

av fellesgoder.  

Dette betyr at vurderingen av hva som er viktige 

fellesgoder, fellesgodeproduksjonen og finansieringen av 

den må skreddersys for det enkelte reisemål.  

Flere av pilotene jobbet med en todelt modell der 

destinasjonsselskapene fortsatt skulle håndtere de 

oppgavene de hadde i dag (markedsføring, vertskap, 

markedskunnskap med mer), mens produksjon av 

kunderettede fellesgoder skulle legges til et nyopprettet 

organ med bredere representasjon. Begrunnelsen for 

dette er todelt: først og fremst å synliggjøre behovet for 

investeringen i kunderettede fellesgoder, deretter å vise 

at både lokalbefolkning og kommune har nytte av de 
 → Figur 3: Strategisk forankring av 

 fellesgodemodellen

Type destinasjon:
Gjester i dag og 
fremover,
lokale forhold

Utfordringer/
flaskehalser
muligheter

Strategi og 
strategisk
viktige tiltak

Fellesgodemodell; 
kritiske fellesgoder, 
finansiering, 
produksjon
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 → Fordeling av turist-
konsum i Valdres, 
2005.  
Kilde: TØI

 → Relativ fordeling av 
turistkonsum Trysil, 
2005.  
Kilde: TØI

Valdres

Trysil

Indre Nord�ord

Lofoten

Varehandel 39%

Hotell og restaurant 39%

Transport 8%

Diverse tjenesteyting 14%

Varehandel 28%

Hotell og restaurant 35%

Transport 7%

Diverse tjenesteyting 30%

Losji 26%

Servering 20%

Varehandel 26%

Transport 15%

Aktivitet/attraksjon 9%

Annet 3%

Hold fritidsboliger 1%

Losji 39%

Servering 14%

Varehandel 8%

Transport 18%

Aktivitet/attraksjon 6%

Annet 6%

39%

26%

28% 

39% 

39% 

14% 

8% 

35% 

7% 

30% 

26%

15%

9%

3% 1%

20%

14%

8%

18%

6% 6%
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Indre Nord�ord

Lofoten

Varehandel 39%
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Diverse tjenesteyting 14%
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Hotell og restaurant 35%

Transport 7%

Diverse tjenesteyting 30%
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Servering 20%

Varehandel 26%

Transport 15%

Aktivitet/attraksjon 9%

Annet 3%

Hold fritidsboliger 1%

Losji 39%

Servering 14%

Varehandel 8%

Transport 18%

Aktivitet/attraksjon 6%

Annet 6%

39%

26%

28% 

39% 

39% 

14% 

8% 

35% 

7% 

30% 

26%

15%

9%

3% 1%

20%

14%

8%

18%

6% 6%

kunderettede fellesgodene, og at de derfor bør  involveres 

både i produksjon og finansiering. 

4. DEN SOM HAR NYTTE AV GODET BØR BETALE

For å få på plass en frivillig ordning er det helt avgjørende 

å	få	frem	en	tydelig	nytteeffekt.	De	fleste	fellesgoder	

er av en slik karakter at de er til glede for mange. En 

interessentanalyse er derfor avgjørende.  

Gjester i kommersielle bedrifter, hytteeiere og 

lokalbefolkning har for eksempel felles utbytte av 

kunderettede fellesgoder som utkikkspunkter, stier, 

strender, åpne festivaler, benker, parker og lignende. For 

en hotellgjest eller hytteeier bør det være interessant å 

dekke kostnadene til langrennsløyper eller sykkelstier, 

men ikke midler til markedsføring av destinasjonen.  

Kommunen har nytte både av markedsføringen og 

de kunderettede fellesgodene, enten direkte i form av 

skatteinntekter,	offentlig	tjenestekjøp	(som	vei,	vann,	

kloakk med mer) eller indirekte gjennom styrket profil 

som bo og arbeidssted. Handelsstanden og lokale 

håndverkere tjener på økt etterspørsel, og kan se direkte 

resultater av noen flere bruksdøgn på hyttene eller 

tilrettelegging av et nytt reiselivsanlegg.   

På samme måte vil grunneiere og eiendomsutviklere 

som selger tomter/hytter på en destinasjon med god 

infrastruktur tjene på de investeringer som allerede er 

gjort og om hyttekjøpernes forventninger til tilbudet 

fremover.

De vanligste interessentene som har nytte av fellesgoder 

er: 

•	 reiselivsnæring

•	 handelsstand

•	 grunneiere

•	 utbyggere

•	 håndverkere	

•	 gjester	i	kommersielle	anlegg

•	 hytteeiere

•	 lokalbefolkning

•	 kommunen

I tillegg finnes mulighet for å finansiere fellesgoder 

gjennom andre kilder som for eksempel ulike fond, 

eiendomsskatt og regionale friluftsråd. Mer informasjon 

om dette finner du i avsnittet ”Verd å vurdere”

I praksis betyr dette at frivillige modeller for 

fellesgodefinansiering blir et slags lappeteppe av ulike 

løsninger som til sammen utgjør finansieringsmodellen. 

Utfordringen er imidlertid å få alle til å bidra med sin del

5. SAMARBEID BREDT, MEN IKKE OVERTA ANSVAR

Det er ofte en sterk sammenheng mellom et godt 

sted å bo og et godt sted å besøke.  Særlig er det vi i 

dette prosjektet kaller kunderettede fellesgoder, viktig 

for et godt lokalsamfunn. Dette betyr at reiselivet, 

lokalbefolkningen og kommunen ofte har felles interesse 

i at godet blir produsert.

Det er viktig at reiselivet tar sin del av denne type 

fellesgodeproduksjon. Reiselivet må imidlertid ikke 

automatisk overta ansvar fra andre. Diskusjonene 

i dette prosjektet viser at det er særlig i forhold til 

pressproblemer	som	søppel,	offentlige	toaletter	

og  liknende at arbeidsdelingen mellom reiselivet og 

kommunene blir utfordret. Selv om lokale forhold 

varierer,	er	disse	tilbudene	generelt	et	offentlig	ansvar,	

også i kommuner med mye turisme.

6. KUNNSKAP

Det er viktig at fellesgodediskusjonen bygges på fakta. 

Gjesteundersøkelser og ringvirkningsanalyser er særlig 

viktige verktøy som kan si noe om 1) hvilke fellesgoder 

som er viktig 2) hvem som tjener på reiselivet og dermed 

bør være med på finansieringen

For å illustrere betydningen av fellesgoder bør 

det trekkes opp scenarier som viser ”hva hvis vi 

taper konkurransekraft og dermed mister xx% av 

gjestedøgnene i hovedsesongen” og ”hva hvis vi øker 

konkurransekraften og får xx% flere gjester i lavsesong”.

Figurene på denne siden viser hvordan turistkonsumet 

fordeles på ulike bransjer. Alle tall er basert på analyser 

fra Transportøkonomisk Institutt (TØI). Årstallet 

for analysene varierer.  Noen av dem er også gamle, 

kategoriseringen er ulik og tallene er derfor ikke direkte 

sammenliknbare.  De illustrerer imidlertid poenget med 

at det er ulike aktører som tjener på reiselivet på ulike 

destinasjoner. 

Valdres og Trysil er typiske fjelldestinasjoner på 

Østlandet;	med	mye	hytter	og	høyt	innslag	av	skigjester.	

Både i Valdres og Trysil har handelsstanden stor andel av 

turistkonsumet. I Valdres som er en av Norges største 

hytteområder har handelsstanden faktisk like stor del av 

konsumet som overnattingssektoren. I Trysil som er ett 

av Norges største skisteder, gjør skiheisomsetningen at 

posten diverse tjenesteyting blir på hele 30%, dvs dobbelt 

så mange prosentpoeng som i Valdres der det er et 

mindre utbygd alpintilbud. 
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Indre Nordfjord er et typisk reisemål på Vestlandet med 

stor grad av rundreisegjester i sommersesongen og med 

weekends og kurs/konferanser høst, vinter og vår.  Her 

ser er en at både varehandel, servering og overnatting får 

en stor andel av konsumet. Posten diverse tjenesteyting 

er også relativt stor og omfatter i Nordfjord bla guiding, 

SPAanlegg, skiheiser.

I Lofoten ser vi at den største delen av turistkonsumet 

tilfaller overnattingsnæringen, mens transport 

og servering også får en stor andel. Den høye 

transportandelen skyldes sannsynligvis fergeturen til 

Lofoten og aktivitetstilbud knyttet til båt. 

 → Relativ fordeling av 
turistkonsum Indre 
Nordfjord, 2009. 
Kilde: TØI

 → Relativ fordeling 
av turistkonsum 
 Lofoten, 2010.  
Kilde: TØI

Valdres

Trysil

Indre Nord�ord

Lofoten

Varehandel 39%

Hotell og restaurant 39%

Transport 8%

Diverse tjenesteyting 14%

Varehandel 28%

Hotell og restaurant 35%

Transport 7%

Diverse tjenesteyting 30%

Losji 26%

Servering 20%

Varehandel 26%

Transport 15%

Aktivitet/attraksjon 9%

Annet 3%

Hold fritidsboliger 1%

Losji 39%

Servering 14%

Varehandel 8%

Transport 18%

Aktivitet/attraksjon 6%

Annet 6%

39%

26%

28% 

39% 

39% 

14% 

8% 

35% 

7% 

30% 

26%

15%

9%

3% 1%

20%

14%

8%

18%

6% 6%

Valdres

Trysil

Indre Nord�ord

Lofoten

Varehandel 39%

Hotell og restaurant 39%

Transport 8%

Diverse tjenesteyting 14%

Varehandel 28%

Hotell og restaurant 35%

Transport 7%

Diverse tjenesteyting 30%

Losji 26%

Servering 20%

Varehandel 26%

Transport 15%

Aktivitet/attraksjon 9%

Annet 3%

Hold fritidsboliger 1%

Losji 39%

Servering 14%

Varehandel 8%

Transport 18%

Aktivitet/attraksjon 6%

Annet 6%

39%

26%

28% 

39% 

39% 

14% 

8% 

35% 

7% 

30% 

26%

15%

9%

3% 1%

20%

14%

8%

18%

6% 6%
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VALDRES

Valdres består av de seks kommunene Vang, Vestre 

Slidre, Øystre Slidre, NordAurdal, SørAurdal og Etnedal.  

Strukturen på reiselivet i Valdres har endret seg mye 

de senere årene: antall kommersielle gjestedøgn har 

gått ned med rundt 100 000 fra 2006, mens antall 

fritidsboliger har økt til 18 000, noe som gjør Valdres til 

en av Norges største hytteregioner. Hyttene er spredt 

over hele regionen og strukturendringen gjør at behovet 

for fellesgoder er minst like stort, samtidig som det er 

færre kommersielle aktører som kan være med å dekke 

kostnadene.  

Valdres har en visjon om å være en av de beste regionene 

i Norge på tilrettelegging i natur. Skiløyper, stier og 

sykkelveier har vært prioriterte fellesgoder, og er også 

en vesentlig årsak til den sterke posisjonen Valdres har 

i dag.  De nesten 30 løypelagene i Valdres produserer 

til sammen rundt 1 500 km med langrennsløyper. 

Kostnadene ligger på mellom kr 7, 5 – 8 millioner pr år. 

Rundt 70% av finansieringen kommer fra hytteeierne, 

mens reiselivsnæringen betaler ca 20% og kommunene 

og andre rundt  5% hver. Finansieringen varierer mellom 

kommunene, i Øystre Slidre (Beitostølen) er det for 

eksempel næringsaktørene som betaler 40%, mens 

kommunen betaler 30% og hytteeierne 30%.

Det høye antallet av fritidsboliger gjør at 

handelsnæringen, entreprenører og håndverkere er 

blant dem som tjener mest på reiselivet i Valdres. For 

eksempel har NordAurdal kommune flere år vært 

blant topp tre når det gjelder kommuner i Norge 

med høyest handelsomsetning pr innbygger. Flere av 

Valdreskommunene har også innført eiendomsskatt 

på hytter. Selv om denne skatten kan brukes fritt av 

kommunene, forventer mange hytteeiere at kommuner 

som tar eiendomsskatt øker sitt bidrag til fellesgoder.

I følge aktørene har prosjektet bidratt til en viktig 

sortering av roller og arbeidsoppgaver, noe som var 

nødvendig ift den nye strukturen på reiselivet.  I løpet av 

prosjektperioden er det etablert et Friluftsråd, som skal 

ligge under Valdres Natur og Kulturpark. Dette sikrer en 

årlig inntekt til drift av fellesgodene, gir forutsigbarhet 

og gjør at kommunene nå også bidrar sterkere finansielt 

enn det de gjorde tidligere. I tillegg til å gi en større og 

mer robust finansiering  er dette en viktig symbolsak 

for hyttefolket, som gjør at inntektene også fra denne 

interessentgruppen sannsynligvis er sikrere fremover. 

Om pilotene

LOFOTEN 

Lofoten er et ikon i norsk reiseliv, også internasjonalt. 

Lofoten består av de seks kommunene  Vågan, Vestvågøy, 

Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst.  Lofoten har rundt 

25 000 innbyggere og 600 000 gjestedøgn pr år  

(inkl fri camping).  

Lofoten har fortsatt en sterk sesongstruktur med 

pressproblemer i sommersesongen og behov for mer 

helårig trafikk. Masterplanen for Lofoten har derfor 

en overordnet strategi kalt  ”Foredling for nye tider”.  

Tittelen henviser til den gudegitte attraksjonskraften 

man har i Lofoten og hvordan man må bort fra den 

høstningsbaserte turismen for å utvikle nye og foredlede 

produkter som gir høyere betalingsvilje og mer helårig 

reiseliv. 

Et viktig element i fellesgodediskusjonen i Lofoten 

var den sterke utviklingen som skjer i mange andre 

nordnorske destinasjoner. Dette gjør at Lofoten fremover 

må være innstilt på å jobbe mer systematisk for å beholde 

sin posisjon både i Norge og NordNorge.   

Pilotprosjektet i Lofoten jobbet hele tiden systematisk og 

målrettet mot aktørene. Prosjektet spilte også mye på å 

få opp lokal entusiasme gjennom begrepet ”LoveLofoten”, 

buttons, Tskjorter med mer. Modellen er brukt som case 

i denne rapporten.

Ved prosjektperiodens utløp hadde man alt for få signerte 

avtaler til at modellen kunne etableres. Aktørene i 

Lofoten er imidlertid fornøyd med prosessen og ser 

at den modellen som er utviklet er en verdi som kan 

videreutvikles og realiseres ved en senere anledning.

TRYSIL 

Trysil er ett av Norges største skisteder. Kommunen har 

rundt 7 000 innbyggere og 700 000 gjestedøgn pr år 

fordelt på  5 800 fritidsboliger og  8 900 kommersielle 

senger.  Trysil har en sterk vintersesong, men trenger 

mer gjester i barmarksesongen. I dag kommer 10% av 

gjestedøgnene i barmarksessongen. Målet er at denne 

andelen skal økes til 20%.

Trysil har siden 1997 hatt en velfungerende avtalebasert 

finansieringsmodell	som,	nesten	uten	offentlig	

støtte, har vært det økonomiske fundamentet for 

destinasjonsselskapets arbeid og samarbeidet på 

destinasjonen. Årlig ramme er på rundt kr 89 millioner.  

Begrensningen i ordningen er at den ikke gir tilstrekkelig 

rom for også å finansiere fellesgoder som kommer 
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gjesten til gode. Særlig er det vanskelig å utvikle tilbud 

som gir attraksjonskraft i sommersesongen. Manglende 

fellesgodefinansiering er derfor en flaskehals for å få et 

mer helårig reiseliv, noe som er viktig for Trysilsamfunnet.  

Trysil søkte derfor på eget initiativ Nærings og 

Handelsdepartementet om å få endre mandatet i 

pilotprosjektet til å prøve ut turistgebyr/kurtax, men fikk 

ikke tillatelse til det. 

Trysil har i pilotprosjektet også vurdert flere alternativer 

for å få til en langsiktig økning i fellesgodefinansiering. 

Blant	annet	ble	det	vurdert	å	etablere	et	offentlig-

privat selskap som kan ta ansvar for tiltak som gir 

en helårig bærekraftig utvikling (AS Fellestiltak). 

Finansieringsutfordringen gjorde at ideen ikke fikk 

nødvendig oppslutning.  Nå jobbes det med å få 

på plass en parterskapsavtale med kommunen og 

fylkeskommunen	som	kan	gi	mer	offentlige	midler	inn	i	

fellesgodefinansieringen.

Erfaringene fra Trysil bekrefter dermed at også 

profesjonelle og godt organiserte destinasjoner har 

problemer med å finne midler til å ta større utviklingsløft 

uten noen form for ekstern finansieringsbistand. Som 

vi har vært inne på tidligere er dette uheldig i en tid da 

særlig distriktsreiselivet trenger å øke sin internasjonale 

konkurransekraft. 

Trysil var også pilot i Innovasjon Norges pilotprosjekt 

”Bærekraftige destinasjoner” og har i begge 

prosjektene hatt fokus på et mer helårig reiseliv.  I 

løpet av prosjektperioden er det gjennomført en 

ringvirkningsanalyse, det er utviklet en felles strategi for 

videre utvikling (Visjon 2020) og man har fått realisert et 

helhetlig sykkel og vandretilbud på destinasjonen. 

HVORFOR ER FRIVILLIG 

FELLESGODEFINANSIERING SÅ VANSKELIG? 

Pilotdestinasjonene som fullførte arbeidet sier alle at de 

har hatt nytte av å jobbe med fellesgodeutfordringen 

knyttet opp mot kunnskap og med en strategisk 

forankring.  Også blant aktørene er det generelt 

prinsipiell tilslutning til ideen om å løfte i flokk.  Allikevel 

viser prosjektet at det er vanskelig å få tilstrekkelig 

mange aktører til å forplikte seg til at en frivillig modell 

kan realiseres.  Det er derfor naturlig å dvele litt ved 

noen av årsakene, for å se om det er mulig å finne andre 

løsninger i fremtiden.

MÅ ALLE BEHANDLES LIKT?

Flere aktører påpekte at modellene ville bety for store 

innbetalinger. Dette gjaldt særlig handelsbedrifter og 

store reiselivsaktører.  Samtidig var det vår oppfatning at 

hvis en skulle få til ordninger av betydning for reiselivet 

fremover måtte det gi en vesentlig økning i tilgjengelige 

midler.  Det kan nok være hensiktsmessig og nødvendig 

med individuelle forhandlinger og avtaler med de 

største aktørene. En slik tilnærming må imidlertid ikke 

gå på bekostning av den generelle oppfatningen av at 

ordningen er rettferdig.

TILLIT OG PÅVIRKNINGSKRAFT

En generell modell for fellesgodefinansiering krever stor 

tillit. Aktørene skal slutte seg til en overordnet ide om å 

legge en forhåndsavtalt sum med penger i en felles pott, 

som så skal forvaltes av et styre og i henhold til gjeldende 

strategi. Ordningen krever altså en stor grad av tillit 

både til at strategien blir relevant og at de som er satt 

til å forvalte midlene gjør det på en måte som ”gavner 

meg”.   For å redusere denne risikoen sa man for eksempel 

i	Lofoten	at	avtalen	ikke	var	forpliktende	før	de	offentlige	

aktørene og minst ¾ av aktørene i kjernenæringene 

hadde signert. Selv med en slik exitmulighet var det 

vanskelig å få nok oppslutning.  

I områder som dekker store regioner (feks 

flere kommuner) er det sjelden riktig å spre 

fellesgodeproduksjonen jevnt over hele området.  

Steder med mye reiselivsaktivitet vil ofte ha større 

fellesgodebehov enn steder med mer spredt 

reiselivsaktivitet. Slik vil aktører i noen områder kunne 

tenke at deres bidrag subsidierer andres attraksjonskraft, 

og ikke direkte kommer dem til nytte.  På samme måte 

vil aktører på destinasjoner der det er stort spenn i 

aktørenes interesser kunne oppfatte at de fellesgodene 

som prioriteres ikke er ”viktige for meg”.  Erik Jakobsen 

peker i Menonrapport nr 62005  på noe av det samme: 

at det på destinasjoner med mange aktører er enklere 

å være gratispassasjer enn der det er få aktører og mer 

synlig hvem som bidrar.  Kjerne problemet med frivillighet 

ser ut til å være å få aktørene å forplikte seg til å betale 

et fast beløp til en felles pott som de ikke har direkte 

kontroll på, og der heller ingen ser at de ikke bidrar.  

PARTNERSKAP – EN BEDRE LØSNING?

En refleksjon er at det kanskje hadde vært enklere å 

innføre en partnerskapsliknende modell lik den man 

har i USA og Canada: I et partnerskap slutter man seg 



14 ERFARINGSRAPPORT – PILOTPROSJEKT 2013

til partnerskapet som ide, og forplikter seg dermed til 

å være med på de tiltak som er relevant for seg og sin 

virksomhet. Det betyr at avtalene skrives for de enkelte 

tiltak. Med en slik løsning vil aktørene kunne oppleve 

at de har større innflytelse over ”sine” penger. Summen 

av alle avtalene blir da partnerskapsmodellen, som 

ideelt sett bør dekke alle elementer.  En viktig ting ved 

partnerskapsmodellen er at avtalene også kan gå på 

handlinger, for eksempel på forpliktelse til å delta i årlige 

undersøkelser, drive medarbeideropplæring osv.

FINANSIERINGSLØSNINGER SOM DEL AV EN 

STRATEGI

Nesten alle pilotene hadde en langsiktig strategi (eller 

Masterplan) for utvikling av reisemålet. Planene hadde 

generelt god tilslutning i destinasjonene, men de fleste 

var utarbeidet for noen tid tilbake.  I de fleste prosessene 

var det derfor nødvendig å gå ett skritt tilbake for å 

knytte fellesgodeprioriteringen opp mot gjeldende 

strategi.  Sannsynligvis vil det være enklere å utvikle 

og implementere en modell for fellesgodefinansiering 

direkte i forlengelsen av en vellykket strategiprosess fordi 

aktørene da har en felles oppfatning av hvilke tiltak som 

bidrar til økt konkurransekraft.  

DET HANGLER OG GÅR

Det er jo også grunn til å stille spørsmål om norsk reiseliv 

egentlig ikke oppfatter fellesgodeproblemet som så stort 

at man er villig til å involvere seg tungt for å løse det. 

Dette kan skyldes at de man på ulike måter håndterer 

fellesgodene som kundene forventer   enten gjennom 

fellesløsninger eller at store aktører utvikler tilbud som 

de synes er viktig. En situasjon der man løser det man 

må, men heller ikke mer, gjør at reiselivet går glipp 

andre typer tiltak som kan gi økning i konkurransekraft.  

Dette er uheldig i en situasjon der norsk reiseliv, og 

særlig distriktsreiselivet, må øke sin internasjonale 

konkurranseevne.  

NORGE TRENGER PROFESJONALISERTE REISEMÅL 

Norge som reisemål er avhengig av gode 

kundeopplevelser både i bedriftene og på destinasjonene. 

Vi har i dette prosjektet vært opptatt av helheten og 

kvaliteten. Det er derfor naturlig å lansere begrepet 

”profesjonaliserte reisemål” om reisemål med en 

kunnskapsbasert, markedsorientert og bærekraftig 

strategi samt en organisering og finansiering som 

sikrer gjennomføring. Det er altså umulig å tenke 

reisemålsutvikling og organisering uten å tenke 

finansiering av fellesgoder – og vice versa.  

Dette prosjektet har vist at fellesgodetemaet kan 

behandles og drøftes systematisk og med en positiv 

tilnærming, men at det fortsatt er vanskelig å få til 

forpliktende og langsiktige avtaler. Gjennom Innovasjon 

Norges pilotprosjekt ”Bærekraftige destinasjoner” 

utvikles også en bærekraftmerking der flere kriterier 

knyttes opp mot samhandling og samfinansiering.  Disse 

pilotprosjektene har altså fra to helt ulike utgangspunkt 

gitt erfaringer og verktøy som er nyttig i det videre 

arbeidet med norske reisemål. Det er derfor viktig at 

fellesgodeutfordringen løftes inn og gis tilstrekkelig 

oppmerksomhet i den pågående organiseringsprosessen. 

For vi må ikke glemme: Det er i bedriftene og på 

destinasjonene kundens opplevelser skapes.
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Analyse og strategi • Situasjonsanalyse, muligheter, utfordringer
• Strategi og tiltak

Kartlegge kritiske
fellesgoder

• For gjestene
• For næringen
• Evt også for lokalbefolkningen

Budsjett, investering
og drift,
prioriterte fellesgoder

• Hva brukes i dag
• Hva er optimalt

Kartlegge 
interessenter

• Næring: Reiseliv, handdelsstand, utbyggere mm
• Offentlige: Kommune, Friluftsråd mm
• Brukere: Gjester, hytteeiere, lokalbefolkning mm

Utarbeide modell • Finansieringsmodell, hvem skal betale?
• Avtaleverk
• Administrasjon, innsamling, fordeling og revisjon

DEL 2 – MODELLER OG VERKTØY

ARBEIDSMODELL 

Arbeidet i pilotene har fulgt følgende forenklede modell:

Yngve A
sk / Innovation N

orw
ay
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ANALYSE OG STRATEGI

Fellesgodemodellen i Lofoten ble forankret i 

Masterplanen for Lofoten fra 2004. Fellesgodemodellen 

skulle altså bidra til gjennomføring av prioriterte tiltak i 

Masterplanen. 

Den strategiske begrunnelsen for prosessen i Lofoten 

var at andre reisemål i NordNorge er i sterk utvikling og 

at Lofoten må jobbe mer for å holde på sin posisjon som 

norsk ikon.  

  Analysen av ”hvem tjener på reiselivet i Lofoten” ble gjort 

ved hjelp av en ringvirkningsanalyse.

KARTLEGGING KRITISKE FELLESGODER

På bakgrunn av Masterplanen ble det foretatt en første 

prioritering av næringsrettede (blå) og kunderettede 

(grønne) fellesgoder. Endelig prioritering skulle gjøres 

av fondsstyret for fellesgodeselskapet ”Love Lofoten” (se 

bekrivelse under ”organisering”) 

 

BUDSJETTERE INVESTERING OG DRIFT KRITISKE 

FELLESGODER 

Deretter ble det laget budsjetter for hhv næringsrettede 

og kunderettede fellesgoder. Budsjettene viste både 

hvilke fellesgoder som ble løst i dag, hva som ble ”løst 

godt nok”, ressursbruk pr dato, samt hovedfordeling på 

finansiering.

I disse budsjettene inngår det totale kostnadsbehovet, 

dvs både drift og investering. Det er altså nødvendig å 

ha egne driftsbudsjetter og investeringsbudsjetter som 

underlag. 

Totalt ble kostnadene for fellesgodetiltakene i Lofoten 

beregnet til rundt kr 13 mill pr år, mot kr 4,4 mill i dag. 

Det ble altså lagt opp til at den nye modellen skulle 

generere kr 9,6 mill eller 195 % mer enn den gamle. 

Økningen er formidabel, men må sees i forhold til at den 

reiselivsmessige omsetningen i Lofoten er beregnet til 

rundt 1 milliard kroner pr år.

KARTLEGGE INTERESSENTER

Pilotprosjektene startet med å kartlegge 

aktørenes forståelse av og holdning til frivillig 

fellesgodefinansiering. Dette gav nyttig informasjon 

for det videre arbeidet, og viste generelt at aktørene var 

positive til samarbeid om utvikling av fellesgoder.

Deretter gjorde pilotene en analyse av de ulike 

interessentene på destinasjonen. I en slik analyse er det 

viktig å ta utgangspunkt i interessentenes ståsted, for 

deretter å finne argumentet for at de skal delta i en felles 

modell.  Skjema for interessentanalyse bør skreddersys 

for interessentene på de ulike destinasjonene. 

 → Kartlegging kritiske 
fellesgoder

Case Lofoten 

Nedenfor har vi kort oppsummert hvordan Lofoten 
arbeidet i henhold til modellen.

Profilering og Marledsføring

Merkevare og omdømmebygging

Salg

Booking

Administrasjon, kontor etc

Strategisk planlegging / Masterplan

Lavsesongutvikling

Kompetanseheving

Turist og informasjonskontorer

Internettportal

Informasjonstrykksaker

Digital informasjon

Serviceanlegg, gjestehavner etc

Renovasjon, kildesortering

Parkerings og rasteplasser

Turløyper og sykkelsti

Merking og skilting

Rydding

Forskjønnelse

Utbedring av fellesområder

Shuttle og sighseeing

Arrangementer og festivaler

Produktutvikling

Andre kunderettede tiltak

N
æ

ringsrettet 
Kunderettet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

A – Salg og Markedsføring

B  – Basisdrift

C – Næringsrettede tiltak

D – Informasjon

E – Infrastruktur

F – Atmosfære og  

forskjønnelse

G – Intern transport

H – Arrangement

I – Andre kunderettede 

tiltak
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 → Budsjett næringsrettede fellesgoder

 → Budsjett kunderettede fellesgoder

                                Bedrifter  Kommuner Fylkeskommuner

Kategori No Fellesgode Innhold Sum Sum Nærings- Kunde- Kommune- Kommune-
    i dag optimalt bidrag bidrag bidrag bidrag

A

Salg og markedsføring

B

Basisdrift

C

Næringsrettede

utviklingstiltak

1

2

3

4

5

Profilering og markedsføring

Merkevare og omdømmebygging

Salg

Booking

Fellesgodefinansieringsordningen

Destinasjon Lofoten

Strategisk utvikling/Masterplan

Lavsesongsutviking

Kompetanseheving

2 årsverk

Profileringsreiser

Deltakeravgifter

Annonsering/kampanjer mm

Presse og visningsturer

Produktmarkedsføring

Merkevare;

oppdatering/vedlikehold

1 årsverk

Salgsreiser

Andre salgskostnader

1 årsverk (40% 

selvfinansiererende)

Salgskostnader

(selvfinansierende)

Utviklingskostnader

2 årsverk

Kontorkostnader

Regnskap og revisjon

Andre kostnader

1,5 årsverk

Regnskap og revisjon

Kontorkostnader

lisenser og andre kostnader

50 000

30 000

40 000

30 000

120 000

500 000









175 000



50 000









850 000

150 000

200 000

100 000







2 295 000

1 000 000

100 000

150 000

1 000 000

500 000

500 000

100 000

500 000

50 000

20 000

150 000



80 000

1 000 000

50 000

75 000

75 000

850 000

150 000

200 000

100 000

500 000

500 000

100 000

7 750 000

150 000

500 000

500 000

500 000

5 0 000

20 000

150 000

-

80 000

50 000

425 000

75 000

100 000

50 000

250 000

100 000

3 000 000

450 000

450 000

500 000

100 000

500 000

100 000

500 000

50 000

75 000

75 000

425 000

75 000

100 000

50 000

500 000

250 000

3 300 000

500 000

500 000

1 000 000Sum næringsrettede fellesgoder

                                Bedrifter  Kommuner Fylkeskommuner

Kategori No Fellesgode Innhold Sum Sum Nærings- Kunde- Kommune- Kommune-
    i dag optimalt bidrag bidrag bidrag bidrag

D

Informasjon

E

Infrastruktur

F

Atmosfære og 

forskjønnelse

G

Intern transport

H

Arrangement

I

Andre kunderettede tiltak

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Turist og informasjonskontorer

Internettportal

Informasjonstrykksaker

Digital informasjon

Serviceanlegg og Gjestehavner

Renovasjon, kildesortering mm

Parkering og rasteplasser

Turløyper og sykkelstier

Merking og skilting

Rydding

Forskjønnelse

Utbedring av fellesområder

Shuttle og Sightseeing

Arrangement og festivaler

Produktutvikling

Andre tiltak jfr. Masterpaln

Røst Kommune

Værøy Kommune

Moskenes Kommune

Flagstad Kommune

Vestvågøy Kommune

Vågan Kommune

1 årsverk

Driftskostnader

Utviklingskostnader

Testproduksjon

Bilde/film/medier

Sosiale medier

Andre kostnader

Lofoten Info Guide

Andre trykksaker

Fergeleier/ferger/flyplasser/

kaier/havner mm

50 000

50 000

250 000

75 000

150 000

550 000



150 000

50 000

20 000



30 000



600 000



130 000

















2 105 000

75 000

75 000

325 000

75 000

600 000

800 000

500 000

50 000

100 000

50 000

100 000

50 000

50 000

450 000

150 000

200 000

100 000

150 000

50 000

150 000

100 000

5 0 000

250 000

350 000

400 000



5 250 000 -

50 000

50 000

200 000

50 000

400 000

500 000

500 000

50 000

100 000

50 000

100 000

50 000

50 000

450 000

150 000

200 000

100 000

150 000

50 000

150 000

100 000

50 000

250 000

350 000

400 000



450 000

700 000

700 000Sum næringsrettede fellesgoder
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 → Skjema for interessentanalyse 

UTARBEIDE MODELL

Hovedelementene i modellen er avtaleverket med 

satsene. Pilotprosjektet i Lofotens avtaler med 

henholdsvis bedrifter og kommuner er gjengitt nedenfor. 

Satsene i finansieringsmodellen ble fastsatt etter antatt 

nytteverdi, dvs at reiselivsbedrifter betalte mer enn 

bedrifter i overrislingsnæringene. Kommunenes bidrag er 

i henhold til satser som allerede var vedtatt av Lofotrådet. 

I tillegg var det tenkt at også fylkeskommunen skulle 

bidra med årlige beløp.

Hvorfor skal de delta? Status – hva deltar Mål – hva bør de Hva må vi gjøre for å nå målet?  Annet
Hva er argumentet? de med i dag? delta med fremover?  Hvilke argumenter er viktige?

Interessent 

Reiselivsaktør 

Detaljhandel 

Kommune 

Hytteeier 

Utbygger 

Håndtverker 

Lokalindustri

For å redusere risikoen for de som tegnet seg først 

inneholdt avtalene en formulering om at dette var en 

prøveordning, og at avtalen ikke ble gyldig uten at alle 

offentlige	aktører	og	minst	¾	av	aktørene	i	kategori	A	og	

B var omfattet av ordningen.   
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lo♡elofotenavtale

mellom

Destination Lofoten

Og

“Bedriften”

1 AVTALENS PARTER

a) Destination Lofoten AS, Postboks 210, 8301 Svolvær  heretter kalt DL

b) “Bedriften”, Adressen – heretter kalt Bedrift

Opplysninger	om	bedriften;

Organisasjonsnummer:   ________________________________

Besøksadresse:   ________________________________

Postadresse:    ________________________________

Nettside firma:   ________________________________

Epost firma:    ________________________________

Kontaktperson:     ________________________________

Telefon kontaktperson:   ________________________________

Epost kontaktperson:   ________________________________

Netto omsetning per år:   ________________________________

Bransjekode:   ________________________________

Bransjekategori:   ________________________________

Årsverk:    ________________________________

Avtale for bedrifter
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2 AVTALENS OMFANG

Denne avtalen er en del av lo♡elofoten, Lofotens 

system for fellesgodefinansiering. Avtalen dekker inn de 

næringsrettede og kunderettede fellesgoder definert i 

punkt 3. Formålet med lo♡elofoten er å produsere flere 

og bedre fellesgoder som skal bidra til å øke Lofotens 

konkurransekraft og attraktivitet. 

3 FELLESGODENE SOM DEKKES INN AV AVTALEN

Følgende	fellesgoder	dekkes	inn	av	denne	avtale;

Næringsrettede fellesgoder som dekkes av næringsbidraget, 

se punkt 7

 ◉ Salg- og markedsføring

 →  Profilering og markedsføring

 →  Merkevare og omdømmebygging

 →  Salg og Booking

 ◉ Administrasjon

 ◉ Næringsrettede tiltak

 →  Strategisk planarbeid / Masterplanarbeid

 →  Lavsesongutvikling

 →  Kompetanseheving

Kunderettede fellesgoder som dekkes av  

kundebidraget, se punkt 7

 ◉ Informasjon 

 →  Turist og informasjonskontorer

 →  Internettportal

 →  Informasjonstrykksaker

 →  Digital Informasjon

 ◉ Andre kunderettede tiltak

 →  Produktutvikling

 →  Andre tiltak som resultat av Masterplanen

 ◉ Infrastruktur

 →  Service og gjestehavner

 →  Renovasjon og Kildesortering

 →  Turløyper og Sykkelstier

 →  Merking og Skilting 

 →  Parkerings og rasteplasser

 ◉ Atmosfære og forskjønnelse

 →  Rydding

 →  Forskjønnelse

 →  Utbedring av fellesarealer

 ◉ Intern Transport

 Shuttle og Sightseeing

 ◉ Arrangement og Festivaler

4 DLS FORPLIKTELSER

DL forplikter seg gjennom denne avtale til følgende;

1. DL plikter å legge Masterplanen for reisemålsutvikling i 

Lofoten til grunn for sine prioriterte tiltak. 

2. DL skal påse at næringsbidrag og kundebidrag 

forvaltes slik denne avtale forutsetter.

3. DL plikter å overføre kundebidraget uavkortet til 

lo♡elofoten.

4. DL skal sikre at Bedriften blir presentert i Lofoten Info 

Guide

5. DL skal sikre at Bedriften blir presentert på selskapets 

til enhver tid gjeldende internettportal

5 BEDRIFTENS FORPLIKTELSER

Bedriften forplikter seg gjennom denne avtale følgende;

1. Opplyse sine ansatte og kunder om deltagelse i 

lo♡elofoten ved oppslag på bedriften

2. Gjøre lo♡elofoten – logoen synlig for kunder og ansatte

3. Presentere lo♡elofoten – logo på bedriftens 

hjemmeside med link til www.lovelofoten.com

4. Meddele Bedriftens netto omsetning for beregning av 

bidrag. Med netto omsetning menes omsetning uten 

merverdiavgift. Omsetningen for år n må meddeles 

innen utgangen av året n+1

6 DEFINISJONER

Næringsgruppekategoriene nedenfor angir hvilke 

næringer som tilhører hvilken kategori. Enhver oppført 

bransjekode omfatter også alle underliggende bransjer, 

eksempelvis inkluderer bransjekode 93.2 alle bransjer 

93.2XX og for bransjekode 55 alle bransjer 55.XXX.
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A Reiselivsbedrifter

Med reiselivsbedrifter menes foretak som har 

hovedaktiviteten innen reiseliv og som har direkte 

forbruk fra turister. Følgende bransjekoder dekkes av 

begrepet: 

49.1  Passasjertransport med jernbane

49.3  Annen landtransport med passasjerer

50.1  Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer

50.3  Passasjertrafikk på elver og innsjøer

51.1  Lufttransport med passasjerer

55  Overnattingsvirksomhet

56 Serveringsvirksomhet

77.1  Utleie og leasing av motorvogner

79  Reisebyrå og reisearrangørvirksomhet og  

                       tilknyttede tjenester

82.3  Kongress, messe og utstillingsvirksomhet

91.02 Drift av museer

91.03 Drift av historiske steder og bygninger og  

                       lignende severdigheter

91.04  Drift av botaniske og zoologiske hager og  

        naturreservater

93.2 Fritidsaktiviteter og drift av  

                      fornøyelsesetablissementer

7 PRISER

lo♡elofotenavtalen baserer seg på et kundebidrag og et 

næringsbidrag. Tabellen nedenfor viser hvilke satser og 

minimumssatser som gjelder. 

Næringsbidrag Kundebidrag Totalbidrag

Andel av netto 

omsetning

Minimum Andel av netto 

omsetning

Minimum Andel av netto 

omsetning

Minimum

Kategori A 

Reiselivsbedrifter

4 ‰ 4 000, 2 ‰ 2 000, 6 ‰ 6 000,

Kategori B 

Handelsbedrifter

1 ‰ 1 000, 2 ‰ 2 000, 3 ‰ 3 000,

Kategori C         

Andre bedrifter

0,1 ‰ 100, 0,9 ‰ 900, 1 ‰ 1 000,

B Handelsbedrifter

Handelsbedrifter er foretak som har deler av sin 

omsetning direkte eller indirekte fra turisme. Følgende 

bransjekoder dekkes av begrepet: 

47  Detaljhandel, unntatt med motorvogner

C Øvrige bedrifter

Dette gjelder alle andre foretak ikke nevnt i A eller B.
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Generalforsamlingen i Destination Lofoten bestemmer 

satsene. Satsene justeres årlig og meddeles senest 

tre måneder etter generalforsamlingens vedtak. 

Næringsbidraget forvaltes av Destination Lofoten AS, 

mens kundebidraget overføres uavkortet til lovelofoten 

AS.

8 BEREGNING AV BIDRAG

For året n (innværende år) beregnes bidraget av 

Bedriftens omsetning i år n2 (forfjor). Dersom bedriften 

ikke har hatt omsetning i år n2, skal bidraget settes til 

minimumssats.

9 FAKTURERING

Bidraget faktureres i februar med 14 dagers betalingsfrist.

10 PRØVEORDNING

I 2012 gjennomføres lo♡elofoten som en prøveordning. 

Prøveperioden løper fra 1. april 2012 til 31. oktober 2012. 

Denne avtale er ikke gyldig før følgende betingelser er 

innfridd;

1. Alle kommunene i Lofoten tegner avtale med 

lo♡elofoten

2. Nordland Fylkeskommune tegner avtale med 

lo♡elofoten

3. Enten at minst 3/4 av registrerte og aktive foretak 

i Lofoten innen kategori A og B tegner avtale med 

lo♡elofoten, eller at de foretak som har tegnet avtale 

med lo♡elofoten representerer minst 3/4 av den 

samlede omsetning innen kategori A og B.

11 KONSEKVENSER FOR ANDRE AVTALER MED DL

Denne avtale erstatter alle eksisterende serviceavtaler 

og markedsavtaler mellom Bedriften og DL. Unntak fra 

dette	gjelder	dersom;

1. betingelsene i punkt 10 ikke innfris og det ikke 

gjennomføres en prøveordning

2. lo♡elofoten ikke blir innført som en permanent 

ordning fra år 2013

Ved disse to unntak gjenopprettes service og 

markedsavtaler som var gjeldende før signering av 

denne avtale.

12 VARIGHET

Avtalen gjelder for prøveordningen i 2012. Avtalen 

videreføres automatisk dersom betingelsene i punkt 10 

er innfridd og lo♡elofoten innføres som en permanent 

ordning. Avtalen fornyes automatisk etter dette for et år 

av gangen, dersom ingen av partene har sagt opp.

13 OPPSIGELSE

Avtalen har en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder for 

det påfølgende kalenderår. Bedriften plikter å følge de 

til en hver tid gjeldende lover og regler, samt sørge for 

påkrevde godkjenninger, tillatelser, løyver, sertifikater 

m.fl. I motsatt fall kan DL heve avtalen med umiddelbar 

virkning.

Avtalen gjelder fra og med 1. april 2012. Avtalen er utstedt 

i 2 eksemplarer, partene har mottatt ett eksemplar hver. 

Ved manglende innbetaling eller mislighold fra Bedriften 

kan DL utelukke Bedriften fra deltagelse i selskapets 

aktiviteter.

Sted          Sted  

__________________________________________________ __________________________________________________

Dato          Dato   

__________________________________________________ __________________________________________________

__________________________________________________  __________________________________________________

Representant, Bedrift    Representant, Destination Lofoten
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lo♡elofotenavtale

mellom

Destination Lofoten

Og

“Kommunen”

1 AVTALENS PARTER

a) Destination Lofoten AS, Postboks 210, 8301 Svolvær  heretter kalt DL

b) “Kommunen”, Adressen – heretter kalt Kommune

Opplysninger	om	kommunen;

Organisasjonsnummer:   ________________________________

Besøksadresse:   ________________________________

Postadresse:    ________________________________

Kontaktperson:     ________________________________

Telefon kontaktperson:   ________________________________

Epost kontaktperson:   ________________________________

Andel av kommunale og  

fylkeskommunale bidrag  

til lo♡elofoten:    _________________________________

Avtale for kommuner
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2 AVTALENS OMFANG

Denne avtalen er en del av lo♡elofoten, Lofotens system 

for fellesgodefinansiering. Avtalen dekker inn utvalgte 

næringsrettede definert i punkt 3. Formålet med 

lo♡elofoten er å produsere flere og bedre fellesgoder 

som skal bidra til å øke Lofotens konkurransekraft og 

attraktivitet. 

 

3 FELLESGODENE SOM DEKKES INN AV AVTALEN

Følgende	fellesgoder	dekkes	inn	av	denne	avtale;

Næringsrettede fellesgoder som dekkes av 

kommunebidraget

 ◉  Salg- og markedsføring

 →  Profilering og markedsføring

 →  Merkevare og omdømmebygging

 ◉  Administrasjon

 ◉  Næringsrettede tiltak

 →  Strategisk planarbeid / Masterplanarbeid

 →  Lavsesongutvikling

Kunderettede fellesgoder som dekkes inn av 

kommunebidraget

 ◉ Turist- og informasjonskontorer (1/3 

kommunebidrag og 2/3 kundebidrag)

4 DLS FORPLIKTELSER

DL	forplikter	seg	gjennom	denne	avtale	til	følgende;

1. DL plikter å legge Masterplanen for reisemålsutvikling i 

Lofoten til grunn for sine prioriterte tiltak. 

2. DL skal påse at næringsbidrag og kundebidrag 

forvaltes slik denne avtale forutsetter.

3. DL skal sikre at Kommunen blir presentert i Lofoten 

Info Guide

4. DL skal sikre at Kommunen blir presentert på 

selskapets til enhver tid gjeldende internettportal

5 KOMMUNENS FORPLIKTELSER

Kommunen forplikter seg gjennom denne avtale 

følgende;

1. Opplyse sine ansatte og kunder om deltagelse i 

lo♡elofoten ved oppslag på bedriften

2. Gjøre lo♡elofoten – logoen synlig for kunder og ansatte

3. Presentere lo♡elofoten – logo på kommunens 

hjemmeside med link til www.lovelofoten.com

Andel av bidrag 

fra kommuner og 

fylkeskommune

Sum per kommune

Røst Kommune 5 % 240 000,

Værøy Kommune 5 % 240 000,

Moskenes Kommune 7 % 360 000,

Flakstad Kommune 8 % 400 000,

Vestvågøy Kommune 30 % 1 480 000,

Vågan Kommune 26 % 1 280 000,

Nordland Fylkeskommune 20 % 1 000 000,

Totaler 100 % 5 000 000,

6 PRISER

lo♡elofotenavtalen baserer seg på et kommunebidrag 

fordelt mellom kommunene i Lofoten og Nordland 

Fylkeskommune. Fordelingen mellom kommunene er 

satt etter Lofotrådets fordelingsnøkkel. 

Generalforsamlingen i Destination Lofoten bestemmer 

satsene i lo♡elofoten. Satsene justeres årlig og meddeles 

senest tre måneder etter generalforsamlingens vedtak.

7 BEREGNING AV BIDRAG

Kommunens bidrag beregnes ut i fra andelen presentert 

i punkt 6 og det totalbeløp generalforsmalingen i 

Destination Lofoten måtte vedta. 

8 FAKTURERING

Bidraget faktureres i februar med 14 dagers betalingsfrist.

9 PRØVEORDNING

I 2012 gjennomføres lo♡elofoten som en prøveordning. 

Prøveperioden løper fra 1. april 2012 til 31. oktober 2012. 

Denne avtale er ikke gyldig før følgende betingelser er 

innfridd;

1. Alle kommunene i Lofoten tegner avtale med 

lo♡elofoten

2. Nordland Fylkeskommune tegner avtale med 

lo♡elofoten

3. Enten at minst 3/4 av registrerte og aktive foretak 

i Lofoten innen kategori A og B tegner avtale med 

lo♡elofoten, eller at de foretak som har tegnet avtale 

med lo♡elofoten representerer minst 3/4 av den 

samlede omsetning innen kategori A og B.
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10 KONSEKVENSER FOR ANDRE AVTALER MED DL

Denne avtale erstatter alle eksisterende serviceavtaler 

mellom Kommunen og DL. Unntak fra dette gjelder 

dersom;

1. betingelsene i punkt 9 ikke innfris og det ikke 

gjennomføres en prøveordning

2. lo♡elofoten ikke blir innført som en permanent 

ordning fra år 2013

Ved disse to unntak gjenopprettes serviceavtaler som var 

gjeldende før signering av denne avtale.

11 VARIGHET

Avtalen gjelder for prøveordningen i 2012. Avtalen 

videreføres automatisk dersom betingelsene i punkt 9 

er innfridd og lo♡elofoten innføres som en permanent 

ordning. Avtalen fornyes automatisk etter dette for et år 

av gangen, dersom ingen av partene har sagt opp.

12 OPPSIGELSE

Avtalen har en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder for 

det påfølgende kalenderår. Kommunen plikter å følge 

de til en hver tid gjeldende lover og regler, samt sørge for 

påkrevde godkjenninger, tillatelser, løyver, sertifikater 

m.fl. I motsatt fall kan DL heve avtalen med umiddelbar 

virkning.

Avtalen gjelder fra og med 1. april 2012. Avtalen er utstedt 

i 2 eksemplarer, partene har mottatt ett eksemplar 

hver. Ved manglende innbetaling eller mislighold fra 

Kommunen kan DL utelukke Kommunen fra deltagelse i 

selskapets aktiviteter.

Sted          Sted  

__________________________________________________ __________________________________________________

Dato          Dato   

__________________________________________________ __________________________________________________

__________________________________________________  __________________________________________________

Representant, Kommune    Representant, Destination Lofoten 
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Modellen i Lofoten ble  forankret i Masterplanen fra  

2006. Den tok utgangspunkt i at fellesgodemidlene 

skulle samles inn i en operasjon og at de næringsrettede 

midlene skulle forvaltes av Destinasjon Lofoten som 

før, mens de kunderettede midlene skulle forvaltes av 

et bredere sammensatt styre for fondet ”LoveLofoten”. 

Navnet ”LoveLofoten” ble valgt for å spille på 

lokalpatriotisme og dugnadsånd, ”Vi som elsker Lofoten” 

eller ”bli med å gjør Lofoten til en foretrukket region  

du og”. 

Selve avtalen skulle tegnes med morselskapet 

Destination Lofoten (1), som skulle overdra det  

spesifiserte kundebidraget til datterselskapet  

l♡velofoten (2). Styret i Destination Lofoten  skulle 

forvalte næringsbidragene (3) og styret i lovelofoten 

skulle forvalte kundebidragene (4). Fellesgodene i 

kategori AD administreres av Destination Lofoten, de 

øvrige fellesgoder etter lovelofotenstyrets beslutninger.

DESTINASJON LOFOTEN

Morselskap

Selskapsstyre

1

2

3

4

LOVELOFOTEN

Datterselskap

Selskapsstyre 
bestående av:

•4 representanter 
  for morselskap

• 2 representanter 
   fra næringsliv 
   utenom reiseliv

• 1 representant for 
   lag og foreninger

Næringsrettede
fellesgoder

Kunderettede
fellesgoder

lovelofotenavtale

Næring 5 kr.

Kunde 5 kr.

Organisering
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Viktig å huske på

MERVERDIAVGIFT OG SKATTER

Om tilskudd er avgiftspliktig eller ikke avhenger blant 

annet av organisasjonsform og organisasjonens 

aktiviteter. I følge jurister (Steenstrup & Stordrange, 

2010), vil eksempelvis en frivillig organisasjon uten 

profittmål kunne håndtere innbetaling uten å falle inn 

under momsreglene. Mange destinasjonsselskaper vil 

ha problemer med å oppfylle dette kravet.  Regelverket 

er komplisert og det anbefales at alle kontakter relevant 

ekspertise for vurdering av sitt case. 

BEDRIFTENES KALKULERING AV KUNDE- OG 

BEDRIFTSBIDRAG

I prinsippet er det slik at bedriftsbidraget anses som en 

hvilken som helst annen kostnad for bedriftene. Hver 

bedrift må kalkulere dette som en av sine driftskostnader. 

Eventuelle kundebidrag er knyttet til gjestens forbruk 

og må derfor relateres til de enkelte produktene 

eller tjenestene bedriftene selger. I så måte bør også 

kundebidraget til ordningen være med i kalkylen for 

produktet. I praksis vil eksempelvis 1 ‰ i bedriftsbidrag 

og 1 ‰ i kundebidrag i sum gi 2 ‰ som bedriften totalt 

betaler inn til ordningen. I praksis bør man derfor 

kalkulere en total økning i brutto utsalgspris på 2 ‰ 

for å dekke inn begge bidragene til ordningen. Uansett 

fremgangsmåte vil ikke bidragene til ordningen utgjøre 

vesentlige kostnadsulemper for kunden.

Mulige finansieringskilder

EIENDOMSSKATT

Eiendomsskatten er en frivillig kommunal skatt. Det 

er kommunestyret som avgjør om det skal innføres 

eiendomsskatt og også hvordan den skal utformes. 

Eiendomsskatten skal være på minst 2 promille og 

på maksimum 7 promille av taksten, som settes 

lik eiendommens objektive omsetningsverdi. 

Eiendomsskatten skal når den innføres ikke settes høyere 

enn 2 promille, og kan ikke noe år økes med mer enn 2 

promille. 

Kommunestyret kan innføre eiendomsskatt på fire 

måter:

•	 bare	på	”verk	og	bruk”,	dvs	forretninger	og	

industribedrifter

•	 bare	på	strøk	”utbygd	på	byvis”,	dvs	i	tettbygde	strøk

•	 både	på	”verk	og	bruk”	og	i	strøk	”utbygd	på	byvis”

•	 i	hele	kommunen

Kommunen bestemmer også hva skatten skal brukes 

til.  Det betyr at eiendomsskatt for eksempel på 

hytter kan brukes til helt andre kommunale tiltak enn 

tilrettelegging som kommer hytteeierne til gode, noe 

som skaper konflikt mellom hytteeiere og kommune 

mange steder. Kommuner som sier de satser på reiseliv 

bør vise dette gjennom å avsette i alle fall en del av den 

eiendomsskatten som er relatert reiselivsvirksomheten 

til reiselivsmessige fellesgoder. 

DEL 3 – VIKTIG Å HUSKE PÅ
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FRILUFTSRÅD  

I følge Friluftsrådenes Landsforbund er et friluftsråd 

”et fast samarbeid mellom to eller flere kommuner og 

eventuelt organisasjoner om nærmere definerte felles 

friluftsoppgaver. Samarbeidet er formalisert gjennom 

vedtekter, årsmøte, styre, arbeidsprogram, budsjett, 

årsmelding og regnskap. Det fastsettes egen kontingent 

fra medlemskommunene til friluftsrådet (vanligvis som 

et kronebeløp pr innbygger). ”

Begrunnelsen for å etablere friluftsråd er blant annet at 

det interkommunale samarbeidet gir rom for å bygge 

opp økt kompetanse innen friluftsliv og at innbyggerne i 

en region ofte bruker friluftsområder i andre kommuner. 

Samarbeidet bidrar dermed til å se større områder som 

helhet, noe som også er viktig for reiselivet. 

I tillegg til medlemskontingenten fra kommunene, 

mottar friluftsrådene fast driftsstøtte fra 

fylkeskommunene og fra staten ved Direktoratet for 

naturforvaltning. I tillegg kan friluftsrådene søke en rekke 

tilskuddsordninger som friluftsmidler fra Direktoratet for 

naturforvaltning, spillemidler, fylkeskommunale midler, 

støtte fra allmennyttige fond, støtte fra næringslivet 

o.s.v. for å finansiere ulike tiltak. Det er stor variasjon 

i finansieringen av de enkelte friluftsråd, men i følge 

rapporten ”Erfaringer med interkommunalt samarbeid 

innen friluftsliv” (FLrapport 20/10) var  halvparten 

av friluftsrådenes samlede midler i 2008 knyttet til 

driftsstøtte fra kommune, fylkeskommune og stat, den 

øvrige halvdelen var prosjektmidler

Etableringen av friluftsråd kan dermed bidra til å gi økte 

og	forutsigbare	inntekter	fra	det	offentlige,	men	vil	ikke	

fjerne behovet for andre finansieringskilder i tillegg. 

FOND OG STIFTELSER

Det finnes flere fond og stiftelser som kan bidra finansielt 

til utvikling av fellesgoder. Den mest kjente i reiselivet 

er Gjensidigestiftelsen som gjennom flere år har bidratt 

til skilting og merking i naturen. Andre relevante 

aktører er Sap Sapienti, Sparebankstiftelsen DnBNOR,  

Statkraftfondet, Stiftelsen Miljøansvar, Stiftelsen UNI.

Komplett oversikt over fond og legater finnes i 

Legathåndboken.
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MODELL FOR FELLESGODEFINANSERING

Ettersom vi i prosjektet har betraktet fellesgoder som 

et verktøy for økt konkurransekraft har vår forståelse 

av modell vært hele prosessen fra identifikasjon av hva 

som er kritiske fellesgoder, produksjon, finansiering og 

administrasjon av ordningen. 

”OMSETNINGSBASERT  MODELL” 

En omsetningsbasert modell kan ha to 

hovedinnretninger:

•	 modeller	der	man	legger	på	en	sluttsum	på	fakturaen,	

lik den man har for kurtax og city taxes internasjonalt

•	 modeller	der	bedriftene	betaler	inn	basert	på	en	

fordelingsnøkkel som beregnes etter omsetning

•	-	eller	kombinasjoner	av	dette

Viktige definisjoner og begreper  
brukt i prosjektet

Mer kunnskap

Viktige kilder i arbeidet har vært:  

•	 ”Internasjonale	modeller	for	fellesgodefinansiering	

– tre kartlagte modeller, St.Anton am Arlberg (Tirol), 

Arosa (Sveits), Whistler (Canada),” Replan, 2006

•	 ”Forslag	til	modell	for	finansiering	av	fellesgoder	i	

reiselivsnæringen”, Menonrapport 62005, Erik W. 

Jakobsen

•	 ”Finansiering	av	fellesgoder	for	reiselivet.	Mulighetenes	

marked – Valdres”, Hans Holmengen, Høgskolen i 

Lillehammer, 2004

•	 ”Finansieringssystem	for	dekning	av	fellesgoder	i	

reiselivet”, SNFrapport 53/2001, Eivind Farstad, Ole 

Skalpe og Sigurd V. Troye

KUNDERETTEDE FELLESGODER

Tilbud som gjesten ser og har glede av under sitt opphold 

på stedet: løyper, stier, åpne festivaler, utkikkspunkt, 

benker, parker mm

NÆRINGSRETTEDE FELLESGODER

Tilbud som gjør at næringen øker sin konkurransekraft 

direkte;	markedsføring,	profilering,	markedskunnskap,	

opplæring av personale mm

•	 ”Fellesgoder	for	reiselivsbedrifter	–	identifisering,	

kategorisering og finansiering”, SNFrapport 99/94, 

Erik W. Jakobsen

•	 ”Samfunnsøkonomisk	analyse	av	næringspolitiske	

virkemidler overfor reiselivsnæringen”, SNFrapport 

03/11 

•	 ”Kommunenes	rolle	i	reiselivsutviklingen”,	Mimir	2011,	

utarbeidet for Distriktssenteret

•	 ”Reisemålsselskapenes	rolle	i	Norge	–	en	rapport	fra	

NHO Reiselivs strukturutvalg”, mai 2011.

Prosjektet har tatt utgangspunkt i utredninger og 
analyser, men har hatt en praktisk og operativ til
nærming. Begreper og tilnærminger kan derfor være 
annerledes enn i foreliggende litteratur. 



31

Jens H
enrik N

ybo / visitnorw
ay.com



32 ERFARINGSRAPPORT – PILOTPROSJEKT 2013

Foto: Innovation N
orw

ay

 Innovasjon Norge 
P.B. 448 Sentrum
Akersgata 13, Oslo

innovasjonnorge.no

Fo
to

: G
et

ty
im

ag
es

A
nders G

jengedal / visitnorw
ay.com


