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Destinasjonsstrategi
Salten Regionråd har med forankring i Salten strategiene 
for 2012 – 2016, har tatt initiativet til utforming av et prosjekt 
for en helhetlig organisering av reiselivsnæringen i Salten. 
Prosjektet har også sin bakgrunn i Nordland fylkeskom-
munes reiselivssatsing samt det nasjonale strukturprosjektet 
tilknyttet Nærings- og fiskeridepartementet. Visit Bodø har 
hatt prosjektansvaret.

Følgende vedtak er fattet i Salten Regionråd i løpet av 
prosessen:

SR Sak 45/13
Salten Regionråd  tar initiativ til å sette i gang et nasjonalt 
pilotprosjekt hvor formålet er å gjennomføre en prosess 
for å bidra til en fremtidig felles organisering av reiselivet i 
Salten. Dette skal bidra til økt verdiskaping og produktivitet i 
reiselivsnæringen i Salten.

SR-sak 40/15
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”.

Følgende destinasjonsstrategi og modell for innhold ble 
vedtatt:

DESTINASJONSSTRATEGI SALTEN
Salten som reisemål mot 2025

VISJON
“Strategien skal bidra til vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse”

Posisjoneringsstrategi Opplevelsesstrategi Relasjon- og 
salgsstrategi

Destinasjons-
servicestrategi

“Oppnå en tydelig posisjon i de ulike 
kundegruppenes hukommelse”

Medie- og kommunikasjonsstrategi
• Definere målgrupper og behovssegmenter
• Ekstern analyse: konkurrenter
• Internanalyse: SWOT, konkurransefortrinn
• Valg av posisjon basert på verdiordene: 

(1)Imøtekommende, (2)nærhet til naturen,  
(3)tidssparende, og (4)opplevelsesrik.

• Merkevaren Norge
• Kommunikasjonsstrategi
• Mediestrategi og digital strategi: valg av media
• Innholdsproduksjon

Kreativ strategi
• Bildevalg
• Ordlyd
• Stemning
• Profil/visuelt uttrykk
• Musikk/lyd

Tjenestedesign
• Designprosess for opplevelser i den attraktive 

byen og den opplevelsesrike regionen
• Workshops for lokal forankring
• Idéutvikling og opplevelsekonseptuering basert 

på målgruppesegmentering: 
1. Ro og oppladning 
2. Aktive naturopplevelser 
3. Kulturell utforskning

• Teste markedspotensiale
• Velg ut en signaturkolleksjon
• Legg til rette for nettverksbygging mellom de 

ulike opplevelsesaktørene
• Pilotprosjekt

Relasjonsbygging
• Behovskunnskap
• Utvikling av CRM-system
• Deltakelse på kundeevents
• Bygge personlige relasjoner

Salg
• Produktkunnskap
• Produkt- og markedskobling
• Salgsmetode
• Utvikling og bruk av salgsverktøy

Internasjonalisering og eksportmodenhet

Corporate Social Responsibility (CSR)
• Bærekraftig destinasjon

Styrke trafikknutepunktfunksjonen gjennom 
samarbeid
• Bodø Lufthavn som hub
• Havn
• Cruisehavn
• Jernbanes
• Vei 
• Kollektivtransport

Tilrettelegging for selvservice
• Selvbetjent informasjonsplattform på alle 

møtepunkter
• WiFi-soner, ladestasjoner, mobiltilpassede hjem-

mesider, app
• “Hva skjer-kalenderen”
• Besøksguide

Turistinformasjon
• Personlig salg og service

“Skape verdi for de ulike kundegruppene 
gjennom tilpasning av opplevelser”

“Skape sterke, varige og gjensidige relasjoner 
mellom selgere og beslutningstakere 

i definerte målgrupper”

“Bodø og Salten skal oppleves som et trafik-
knutepunkt med god infrastruktur og service-

kvalitet”

Deltakere Deltakere Deltakere Deltakere

Budsjett/finansiering Budsjett/finansiering Budsjett/finansiering Budsjett/finansiering

Måling og kontrollering Måling og kontrollering Måling og kontrollering Måling og kontrollering

STRATEGISK DESTINASJONSORGANISERING
Organisasjonsmodell, Verdifulle nettverk, kryssrelasjoner, innovasjon, kundetilfredshet, bærekraftig inntektsmodell

- Utkast til innholds- og økonomisk modell for samhandling mellom 
kommunene i Salten og destinasjonsselskapet Visit Bodø.



Implementeringsfasen
I SR-sak 17/16 ble følgende vedtatt:
En felles destinasjonsorganisering i Salten skal ha en hensiktsmessig organisering og bygge videre på den infrastrukturen 
som allerede fins i dag og skal implementeres i destinasjonsselskapet Visit Bodø. Implementeringsprosessen iverksettes iht 
forelagte planer.

Det etableres en regional arbeidsgruppe på fire-fem personer som skal bidra til å kvalitetssikre og gjennomføre prosessen 
iht planene. Salten Regionråd bidrar med kr. 100.000,- til implementeringsfasen.

Implementeringsfasen gjennomføres i løpet av 2016 med prosjektnavnet: 

Innovativ og bærekraftig destinasjonsorganisering Salten – Implementeringsfasen.

Beskrivelse
Samhandling er nøkkelen til suksess i destinasjonsutvikling. Samhandling på tvers av kommunegrenser og sektorer. 
Samhandling mellom næringsliv, offentlige myndigheter, FoU og frivillig sektor. En langsiktig, systematisk og forutsigbar 
satsing er også en nødvendighet for å lykkes.

En annen kritisk faktor er at alle sentrale aktører har en felles forståelse for viktige begreper som blant annet 
destinasjonsutvikling, opplevelsesnæring, destinasjonsorganisering og merkevarebygging.

Sentrale begrep i opplevelsesbasert verdiskaping og reiselivsutvikling er: 
• Opplevelsesbasert verdiskaping
• Opplevelsesutvikling i reiselivet
• Destinasjonsutvikling
• Merkevarebygging av en region
• Nasjonal reiselivsstruktur
• Eksportmodenhet

I tillegg til dette er det svært viktig å bygge en felles forståelse av hva de ulike sektorenes rolle er. Her er kommunens rolle 
spesielt viktig. Dette gjelder spesielt i en oppbyggingsfase i merkevarebyggingen av destinasjonen Salten. 

Kommunens rolle i destinasjonsutvikling
• Produkteier
  Offentlige rom, strender, parker, museer, kulturhus, havn, idrettsarenaer, etc.
• Rammesetter
 Planmyndighet, bestemmer åpningstider, gir skjenkebevilgninger og løyver etc. 
 Kommuneplanens arealdel er særlig viktig.
• Utviklingsaktør
 Næringsfond, næringsplaner, være medinvestor, partner i regionalt samarbeid 
 gjennom blant annet Salten Regionråd og interkommunalt samarbeid, etc.
• Vertskapsfunksjon
 Turistkontor, turistinformasjon på nett og i trykte guider, skilting, offentlige toaletter etc.

Andre viktige forhold er også:
• Hvordan kommunen definerer reiselivsmessig infrastruktur.
• Hvordan reiselivet involveres i viktige planprosesser.
• Hvordan samarbeidet og samhandling over kommunegrensene organiseres 
 og finansieres i felles utviklingsprosjekter og satsinger - som for eksempel Sykkel i Salten.
• Nødvendige administrative ressurser settes av i kommunene til å ivareta viktige oppgaver 
 i tilknytning til destinasjonsutviklingen.
• Kompetanseheving og strategisk forankring i kommuneplaner og andre politiske vedtak.

Bransjens rolle i destinasjonsutvikling:
• Markedsføring og salg
• Produktutvikling
• Kvalitet og vertskap i den enkelte bedrift
• Samarbeidsløsninger

Destinasjonsselskapets rolle i destinasjonsutvikling:
• Medie- og markedskommunikasjonsstrategi
 Med hovedvekt på digital distribusjon og online synlighet, tilrettelegging for felles kampanjer og pressearbeid.
• Opplevelsesstrategi
 Felles utviklingsprosjekter forankret i vedtatte strategier.



• Destinasjonsservicestrategi
 Vertskap, destinasjonsservice og organisering på destinasjonsnivå.
• Nettverk, kompetanse, møteplasser og samhandling
 Tilrettelegging for samhandling,verdifulle nettverk, workshops og kurs. Samarbeid med FoU og utviklingsaktører.

Nordland fylkeskommunes rolle som utviklingsaktør innenfor reiseliv og opplevelsesbasert verdiskaping er også sentral. 
Destinasjonsutviklingen i Salten skal føye seg inn i Nordland fylkeskommunes satsing på reiseliv og opplevelser.

En beskrivelse av de ulike sektorenes rolle i reiselivs- og opplevelsesutvikling er viktig for forståelsen og aksept av egne 
og andres roller. Rolleavklaringen er nødvendig for å utarbeide avtaledokument som synliggjør forpliktelser.

Modell: De ulike sektorenes rolle i reiselivsutvikling.

Grunnpakke leveranse av tjenester til kommunene - innhold i avtalen mellom kommunene og Visit Bodø
Forslag til innhold beskriver en grunnpakke for leveranser av tjenester til kommunene. 

Andre oppgaver som for eksempel større utviklingsprosjekter, større vertskapsoppgaver og kampanjer, må organiseres og 
finansieres særskilt. Et eventuelt tilbud om betjent turistinformasjon ivaretas av den enkelte kommune.

Avtalenes formål vil være å sikre en bærekraftig  inntektsmodell for en innovativ, fremtidsrettet og bærekraftig destinasjon-
sorganisering i Salten som igjen skal legge til rette for verdifulle nettverk, kryssrelasjoner, innovasjon og kundetilfredshet 
og kvalitetesmessig gode leveranser av tjenester. Kommunenes kjøp av leveranser av tjenester skal gi viktige bidrag til at 
kommunene når sine mål knyttet opp mot reiselivs- og opplevelsesutvikling.

Nettverk, samhandling og møteplasser
Langsiktig samhandling på tvers og kommuner og sektorer vil være nøkkelen til å lykkes i en felles destinasjonsutvikling for 
Salten.

Det vil legges til rette for samhandling gjennom tilrettelegging av møteplasser, workshops og digital informasjonsflyt og 
kommunikasjon.

Kompetanse
Kompetanse er avgjørende for å sikre en innovativ, bærekraftig og kundeorientert destinasjonsutvikling.

Det vil legges til rette for at vi etableres felles arenaer der relevant kunnskap loses inn i utviklingsarbeidet. Også inn mot 
kommunal utviklingsetat.

Mediearbeid og markedskommunikasjon.
Gjennom målrettet mediearbeid og markedskommunikasjon skal det oppnås en tydelig posisjon i våre kunders hukom-
melse.

Kommunikasjonen vil skje gjennom nettstedet www.visitbodo.com, sosiale medier og andre relevante distribusjonskanaler. 

KOMMUNENS ROLLE 
• Produkteier
• Rammesetter
• Planmyndighet
• Utviklingsaktør
• Næringsfond, partner 
 i  regionalt samarbeid  
• Vertskapsfunksjon

FELLES VERKTØY
• Medie- og markeds-

 kommunikasjonsstrategi
• Opplevelsesstrategi
• Destinasjonsservicestrategi
• Nettverk

BRANSJENS ROLLE
• Markedsføring og salg
• Produktutvikling
• Kvalitet og vertskap 

 i den enkelte bedrift
• Samarbeidsløsninger



Informasjon om Salten
Gjennom å systematisere og distribuere viktig turistinfor-
masjon vil vi gjøre det enklere for besøkende å finne fram i 
Bodø og Salten.
Turistinformasjonen vil distribueres gjennom nettstedet www.
visitbodo.com og trykt reiseguide for Salten.

Det viktige reiselivet
Reiseliv og opplevelser er prioritert både på statlig nivå og 
på fylkeskommunalt nivå i Nordland. Reiselivs- og opplev-
elsesbransjene gir viktige bidrag til:

• Verdiskaping
• Identitet
• Arbeidsplasser
• Bo- og arbeidslyst

Gode tilbud til besøkende betyr også gode tilbud til fastboende.  
Synlighet og positiv omtale vil også bidra til posisjonering og 
økt attraktivitet for kommunene. Samarbeidet vil dermed også 
kunne gi positive bidrag til økt bo- og arbeidslyst til regionen.
Kommunenes roller i destinasjonsutvikling er av stor betyd-
ning. En strategisk tenkning rundt hver av kommunenes fire 
roller er avgjørende for å sikre kontinuitet, langsiktighet og 
forutsigbarhet for næringsliv og andre samarbeidspartnere. 
Det er også viktig at kommunene setter av ressurser og 
kontaktperson som vil være kontaktpunktet mellom kom-
mune og destinasjonsselskap. 

For oppfølging av avtalene bør det utvikles et system for 
rapportering og evaluering av avtalene med gitte mellom-
rom. I avtalens første (kanskje to første) år skal det gjennom-
føres evalueringsmøter mellom kommunenes kontaktper-
soner og Visit Bodø. Deretter årlig. Visit Bodø er ansvarlig for 
å ta initiativ til dette.

Det er av svært viktig at reiselivs- og opplevelsessatsingen i 
Salten forankres i hver enkelt kommune. Gjerne gjennom en 
ansvarlig for reiselivssatsingen i den enkelte næringsetat.

Avtalens varighet bør være minimum tre år, med mulighet 
for forlengelse i to nye år.

Avtalen mellom kommunene i Salten og Visit Bodø skal 
være et verktøy for kommunene for å nå sine strategiske 
mål knyttet til næringsutvikling generelt og reiselivs- og 
opplevelsesutvikling spesielt.

Kommunenes samarbeidsavtaler med destinasjonssel-
skapet Visit Bodø vil kunne danne grunnlag for å utløse 
finansiering til større utviklingsprosjekter som føyer seg inn 
i en strategisk destinasjonsutvikling for regionen Salten. Her 
er satsingen på verdibasert verdiskaping, som er en av tre 
pilarer i DA-Bodø, svært relevant.

Et regionalt samarbeid knyttet til reiseliv i Salten vil bety 
en større slagkraft og effektivisering av utviklingsarbeidet 
og føyer seg inn i det nasjonale strukturprosjektet, ledet av 
Nærings- og fiskeridepartementet. Det skal også føye seg 
inn i Nordland fylkeskommunes nye reiselivs- og opplevel-
sesstrategi. Destinasjonsorganiseringen i Salten vil dermed 
være inngangsbilletten til den nasjonale reiselivsstrukturen. 

Definisjonenen av de ulike nivåene på destinasjonselskap 
i den nye reiselivsstrukturen viser også tydelig hvor viktig 
organiseringen av Bodø Salten i et selskap vil være. Denne 
definsisjonen vil ligge i den kommende stortingsmeldingen 
for reiseliv og legge føringene for hvem som kan delta i 
strukturen 

Definisjonene av de ulike nivåene i strukturen
Landsdelsselskap: Selskap som dekker et område 
bestående av en eller flere fylkeskommuner med under-
liggende Regionale destinasjonsselskaper og eventuelle 
Destinasjonsselskaper som er egne selskaper eller avde-
linger. Omsetning > 25 mill. kroner. Landsdelsselskaper 
skal ha bindende avtaler med de regionale destinasjonssel-
skapene og eventuelle Destinasjonsselskaper om økonomi 
og utføring av arbeidsoppgaver. Landsdelsselskapene har 
hovedansvar for å i samarbeid med nivåene under, utarbei-
de en tydelig definisjon av ansvarsområder og arbeidsop-
pgaver for de ulike nivåene i sitt geografiske område.

Regionalt destinasjonsselskap: Selskap som består av 
flere destinasjonsselskap eller avdelinger og dekker et 
definert område innenfor en landsdel. Omsetning> 10 mill. 
kroner. Et regionalt destinasjonsselskap skal ha en tydelig 
beskrivelse av egne arbeidsoppgaver og bindende avtaler 
med de andre selskapene i samme landsdel om økonomi 
og utføring av arbeidsoppgaver.

Destinasjonsselskap: Selskap som dekker et definert geo-
grafisk område. Omsetning > 3-5 mill. kroner. Destinasjons-
selskapene skal ha en tydelig beskrivelse av egne arbeid-
soppgaver og bindende avtaler med de andre selskapene 
og landsdelsseselskapet i samme region om økonomi og 
utføring av arbeidsoppgaver.

Reiseselskap: Selskap som betjener et mindre geografisk 
område. Reiseselskapene har et tjenestetilbud og ingen 
nedre grense for omsetning. Medlemskap i eller avtale med 
et destinasjonsselskap er nødvendig for å kunne  motta 
tjenester fra nivåene over.

Det bør forutsettes konsensus til den økonomiske modellen. 
Det er ønskelig, men ikke en forutsetting at alle kommunene 
i Salten går inn i en Saltenorganisering. Samarbeidsmod-
ellen kan settes i gang selv om en eller flere kommuner i 
Salten ikke går inn i samarbeidet. Men det er en forutset-
ning at det i sum oppnås tilstrekkelige ressurser til at avtalte 
oppgaver ivaretas og kan løses med høy kvalitet. 



Salten
INNOVATIV DESTINASJONSSATSING

DESTINASJONSOPPGAVER

Bodø Salten

Marked & Media

Opplevelsesdesign

Destinasjonssalg

Utvikling & Nettverk

Kompetanse & Møteplasser

Destinasjonsservice



visitbodo.com


