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• NCB = Nasjonalt kompetansesenter for 
arrangementsturisme

• NCB integrert inn i IN i februar 2018

• Mål: øke antall internasjonale kultur og 
sportsarrangement til Norge

• Mål: øke og dele kompetanse rundt 
arrangementer

• Ønske og behov fra idrett og reiseliv om en 
nasjonal arrangementsstrategi

Bakgrunn
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Oppdragsbrev 2018 fra NFD til IN:

Innovasjon Norge skal fortsette sitt arbeid rettet 
mot markedet for møter, insentivreiser, 
kongresser og arrangementer (MICE-
markedet). Som en del av dette skal Innovasjon 
Norge utarbeide en nasjonal 
arrangementsstrategi.

Oppdrag



• Arrangementer er et viktig byutviklingstiltak 

• Arrangementer tilfører ny økonomisk verdiskapning 

• Bygger merkevare, profil og omdømme, ikke bare for reiselivet 
men det norske samfunnet for øvrig

• Bidrar til samhandling mellom kultur, idrett og næring, deriblant 
reiseliv

• Bidrar til frivillighet og lokalt idretts- og kulturarbeid

• Bidrar til sesongforlengelse for reiselivet og sikrer arbeidsplasser 

• Skaper lokalt engasjement, gir bolyst og boglede

Hvorfor en nasjonal satsing?
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• Norge oppfattes som velorganisert, 
pålitelig og troverdig og vårt omdømme 
som arrangør av kultur- og 
idrettsarrangementer er godt. 

• Norske arrangører oppfattes som gode på 
planlegging og mobilisering og at 
arrangementene gjennomføres 
profesjonelt. 

• Dette får deltakere og publikum til å føle 
seg velkomne, og dermed motivere til 
gjenbesøk. 

• En strategisk utvikling av Norge som 
arrangementsland gir mulighet for 
sesongforlengelse og verdiskaping.  

Gode forutsetninger
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Hovedårsaken ligger i manglende strategi, varierende 
kompetanse og dårlig organisering.

• ingen nasjonal struktur 

• Norge må øke kompetanse innen arrangementsturisme

• Norske destinasjoner beveger seg allerede i store deler 
av arrangementspyramiden. 

Uutnyttet potensiale
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Mega-events, 
f.eks. OL, 

Fotball-VM

Større internasjonale 
rullerende 

arrangement, f.eks. 
EM og VM

Internasjonalt rullerende 
arrangement innen 

organisasjoner, bedrifter og 
foreninger; f.eks. VM på Ski for 

flyselskap

Nasjonalt rullerende arrangementer, f.eks. 
Norgesmesterskap i ulike grener

Faste, årlige, lokale arrangement (eksisterende) f.eks. 
festivaler

Antall og spredning av arrangementer



Prosessen:

• Involvert aktører fra kultur, idrett, 
reiseliv og det offentlige 
(kommune, fylkeskommune)

• Gjennomført tre åpne workshop’s.
• Spørreundersøkelser til ca. 100 

respondenter
• Styringsgruppe bestående av SFF, 

NIF, Arena Oslo, Region Stavanger, 
Trøndelag Fylkeskommune og IN.

Rammeverk:



Vurderinger:

NORGES MÅLSETTINGER

Hva er Norges hovedmålsettinger de neste årene? 

ARRANGEMENTERS MÅLSETTINGER

Hvordan kan det å være vertskap for arrangementer 
påvirke disse målsettingene?

Effekter av arrangementer og viktige mål for Norge:

1 Øke antall tilreisende til arrangementer 

2 Øke deltagelsen innen sport og kultur

3 Skape økt nasjonal stolthet og lokalt 
engasjement

En god strategi betyr å skape en unik og verdifull posisjon



STRATEGISKE 
RETNINGER:
INNOVASJON OG 
BÆREKRAFT



STRATEGISK RETNING: INNOVASJON

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:



Hva menes med innovasjon?

EU definerer innovasjon som: «Innovasjon er prosessen som leder til 
et nytt eller forbedret produkt, eller tiltak som vil forbedre tjenester 

eller løse samfunnsmessige behov. Det handler om å tilføre 
samfunnet økonomisk verdi enten konkret eller for eksempel 

gjennom effektivisering av prosesser»
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Strategisk retning: Bærekraft

«Utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å 
redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov» 
(Brundtlandrapporten, 1987).

Miljømessig

ØkonomiskSosialt











• - Jeg må si at jeg synes togpåbudet er 
veldig, veldig bra. Vi skal leve av snø. For 
oss er det viktig at jorda er bærekraftig. 
Jeg synes de grepene som gjøres i Ski Tour 
er et riktig steg på vei, forteller Klæbo.

• - At alle blir pålagt å ta tog, hvis ikke får du 
stille til start, er et riktig steg på veien. Så 
får vi håpe at det kan fortsette å utvikle seg 
og at vi blir mer og mer bærekraftig, hvis vi 
skal leve av sporten. Da trenger vi snø, 
påpeker 23-åringen.

Hva synes utøverne?

Lise Åserud / NTB Scanpix



“Hvilke arrangementer bør Norge være vertskap for?”



Anbefalinger: For å identifisere de riktige idrett- og kulturarrangementer, bør Norge over en 10 års periode velge 
arrangementer etter følgende, prioriterte kriterier:

Timing
Arrangementer bør finne sted i skulder- eller 
lavsesong

Høyt prioriterte kriterier Medium prioriterte kriterier Tilleggskriterier

Popularitet - Relevans
Arrangementet bør enten være populær for en 
stor gruppe eller innen en mindre, men 
interessant / relevant gruppe

Kontinuitet
Arrangementer bør allerede være etablerte, 
men fokusere på nye måter å organisere 
dem. Ved nye arrangement bør de andre 
kriteriene veie tyngre.

Fleksibilitet
Arrangementer bør ha rom for innovative 
løsninger for å fremme og stimulere til 
innovasjon

Bærekraft
Arrangementer bør benytte bærekraft 
som prinsipp, både økonomisk, sosialt og 
miljømessig.

Synergi
Arrangementer bør utnytte hverandre og 
passe inn i strategien

Lokalt engasjement
Arrangementer bør skape muligheter for lokal 
involvering og engasjement

GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER FOR ARRANGEMENTER I NORGE:
Verdier som en transparent, synlig og rettferdig prosess, åpenhet, likestilling, godt styresett og anti-

doping



Hvordan tilrettelegge for 
arrangementer i Norge?



Hva slags organisering er best egnet for å støtte opp om strategien og gjennomføringen?

Det er et behov for å etablere en ny struktur med to formål:

Tiltrekke arrangementer

1
Tilrettelegging av arrangementer

2

Et ressurssenter som kan:

• Stimulere og tilrettelegge for kompetanseheving

• Bidra til økt samhandling

• Utvikle verktøy og handlingsplaner, samt erfaringsdatabase over 
arrangement i Norge

• Støtte til destinasjoner og arrangører før, under og etter 
arrangementer

• Sparringspartner for bærekraft innen arrangement

På et nasjonalt nivå: 
Koordinering og kvalitetssikring av søknadsprosesser for å 
maksimalt utnytte ressursbruken.

På et internasjonalt nivå:
Et “one-stop shop” hvor internasjonale rettighetshavere enkelt 
kan jobbe med Norge og de ulike destinasjonene, samt 
markedsføre Norge som arrangørland

Alle destinasjoner og regioner bør ha lik tilgang på å samarbeide med- og utnytte ressurssenteret.

“Hele Norge, hele året”



Fremme og posisjonere Norge som arrangørland

Internasjonalt Nasjonalt
“Hvorfor Norge”

Innovasjon & 
Bærekraft

“Hvorfor 
arrangementer?”

Social



• Pioneering
Sustainability

• Built on equal
opportunities

• North of the
ordinary

• Powered by 
Nature



Aktivering



• Måle direkte effekter: Økonomiske, 
media, omdømme etc.

• Mer langsiktige: 

• Klart å stimulere til innovasjon?

• Bidratt til å posisjonere Norge som 
et mer innovativt arrangørland?

• Blir arrangementer i Norge mer 
bærekraftig?

Evaluering
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Ressurssenteret: 

• Drift bør være statlig finansiert

• Organisering: må gis et mandat av 
departementer med tilhørende 
finansiering

Arrangementer:

• Ved offentlig støtte: bør benytte 
kriteriesettet

Anbefalt finansiering og organisering
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Nøkkelen for å utløse Norges potensial innen arrangementer er å etablere et 
nasjonalt ressurssenter

FOKUS PÅ 
INNOVASJON OG 

BÆREKRAFT

NASJONALT 
RESSURSSENTER

FLERE 
INTERNASJONALE 
ARRANGEMENT 

TIL NORGE



• https://business.visitnorway.com/
no/arrangementsturisme/

• https://business.visitnorway.com/
no/arrangementsturisme/nasjonal
-strategi-for-arrangementer/

Mer info:

https://business.visitnorway.com/no/arrangementsturisme/
https://business.visitnorway.com/no/arrangementsturisme/nasjonal-strategi-for-arrangementer/


Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no


