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Visit Bodø søker på vegne av Salten Regionråd om NOK 350 000 i støtte til 
implementeringsfasen i prosessen ”Organisering av reiselivet i Salten”. 
  
Bakgrunn 
Salten regionråd tok med forankring i Salten strategiene for 2012 – 2016 initiativet til 
første fase av denne prosessen. Hensikten med første fase var å gjennomføre en 
prosess som skal bidra til en framtidsrettet og bærekraftig organisering og 
fellesgodefinansiering for reiselivet i Salten som igjen skal bidra til økt verdiskaping 
og lønnsomhet for reiselivsnæringen. 
  
Viktige premisser i arbeidet har hele tiden vært at prosjektet skal bygge opp rundt det 
nasjonale arbeidet for restrukturering av reisemålsselskapene samt være tuftet på og 
bygge opp rundt Nordland fylkeskommunes reiselivssatsing og innovasjonsstrategi. 
Prosjektansvaret har vært ivaretatt av Visit Bodø. 
  
Salten Regionråd fattet den 25. september 2015 i sak SR-sak 40/15 – Organisering 
og fellesgodefinansiering av reiselivet i Salten følgende enstemmige vedtak: 
  
Salten Regionråd vedtar destinasjonsstrategi for Salten med de innspill som framkom 
i møtet og ber om at kommunene slutter seg til strategien. 
  
En felles destinasjonsorganisering i Salten bør ha til hensikt å bygge videre på den 
infrastrukturen som allerede fins i dag. Allerede etablerte merkevarer bør søkes 
videreført i destinasjonsorganiseringen. 
  
Arbeidsutvalget gis fullmakt til å effektuere ”Pilot Salten” som et ledd i det videre 



arbeidet med å etablere en innovativ og fremtidsrettet destinasjonsorganisering i 
Salten. Herunder finne fram til en hensiktsmessig organisering og finansiering av 
”Pilot Salten”. 
  
Det tas sikte på å legge fram et forslag til en fullverdig ”Pilot Salten” i regionrådets 
møte i februar 2016.01.27 
  
Salten Regionråd har i etterkant av regionrådets møte mottatt en forespørsel om at vi 
på vegne av Salten Regionråd søker Nærings- og fiskeridepartementet om 
økonomiske virkemidler for å få satt i gang en prosess for å etablere en struktur for et 
felles destinasjonsselskap i Salten. Det tas sikte på å legge fram sak i regionrådets 
møte den 18. – 19. februar 2016 med forslag til modell for etablering og 
implementering av dette. 
  
Følgende destinasjonsstrategi for Salten – Salten som reisemål mot 2025 ble vedtatt: 
  
  

 
  
  
 
 
 
 
 
 



Fase 2, Implementeringsfasen 
  
I en implementeringsfase er målsettingen at det skal inngås langsiktige 
samarbeidsavtaler mellom destinasjonsselskapet og kommuner i Salten som 
beslutter å gå inn i regionsamarbeidet.  Avtalen skal poengtere begge avtalepartenes 
overordnede formål, avtalens intensjon og definisjon av leveranse. 
  
Det defineres hvilke oppgaver destinasjonsselskapet skal ivareta innenfor sine 
forretningsområder. I tillegg til dette utarbeides det retningslinjer for samarbeidsform 
som antall møter med kommunen (både politisk og administrativt nivå) rapportering 
og evaluering av resultatoppnåelse. 
  
Dette arbeidet vil ta utgangspunkt i avtaleverk som er utviklet som et ledd i den 
nasjonale strukturprosessen, både avtalerverk for kommuner og avtaler med 
bransjen.  
 
Når det gjelder medlemsproduktet for bransjen er det er naturlig å ta utgangspunkt i 
Visit Bodøs vedtatte differensierte kontingentmodell. Den er kategorisert på type 
bransje og omsetning med en obligatorisk kontingent / markedsbidrag. I tillegg til 
dette tilbys markedspakker, deltakelse i definerte satsinger samt ulike 
kompetansetiltak. 
  
Det er vedtatt at en felles destinasjonsorganisering i Salten bør ha til hensikt og 
bygge videre på den infrastrukturen som allerede fins i dag og at allerede etablerte 
merkevarer bør søkes videreført i destinasjonsorganiseringen. 
  
Hovedaktiviteter: 
Utvikle avtaleverk med næring og kommuner 
Kompetanseutvikling bransje, i forhold til destinasjonsstruktur og ny arbeidsmetodikk 
Innsalg medlemsmodell. Rekruttere nye medlemmer 
Informasjon og presentasjon kommunene i Salten 
Kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, ansatte 
Etablering av felles IKT infrastruktur – regnskap, backoffice og salgsstøtteverktøy 
(CRM) 
Etablering av regional arbeidsgruppe 
 
Vi søker på bakgrunn av dette om NOK 350.000 til gjennomføring av aktiviteter 
knyttet til implementering av vedtatt destinasjonsorganisering i Salten. 
  
 
Budsjett 
Prosjektadministrasjon og prosjektarbeid 100 000 
Kostnader tiltak implementeringsfasen  250 000 
Reise- og møtekostnader                                    50 000 
Annen ekstern bistand                                         50 000 
Møte og prosessarbeid 
administrasjon, styret og deltakere  450 000       
(NOK 600 x 750 timer)                                         
 
SUM                                                                  900 000       



  
Finansiering 
Nasjonale strukturmidler (NFD)   350 000 
Salten regionråd                                                100 000 
Egeninnsats timer                                              450 000 
Sum       900 000  
  
  


