
 
 
 

Framtidig organisering av Visit Namdalen 
 
 
BAKGRUNN: 
 
Visit Namdalen SA ble stiftet 4. oktober 2013 etter ulike forsøk på å organisere reiselivet i Namdalen 
gjennom flere tiår. Eksempel på dette er Namdalsopplevelser. Reiselivsnettverket for Namdalen i 
perioden 2008-2011 varsom var forløper og et viktig bidrag til etablering av Visit Namdalen. 
 
Visit Namdalen er fra starten organisert som samvirkeforetak og finansiert gjennom andelsinnskudd 
og innbetaling av serviceavgift, beregnet etter andelshavernes størrelse. I tillegg har det offentlige 
bidratt i selskapets fire første leveår ved tilskudd fra de tre regionale næringsfondene pluss Flatanger 
kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge.  
 
Kommunenes bidrag til/engasjement i reiselivssatsinga i Namdalen har vært drøftet gjennom mange 
runder. 12 av 13 kommuner i Namdalen er i dag andelshavere i Visit Namdalen SA. Kommunene 
overtar fra 2017 ansvaret for offentlig finansering i selskapet med et bidrag tilsvarende det 
næringsfondene har ytt de fire første årene. I 2017 utgjør dette ca 70 prosent av selskapets 
inntekter. 

 
 
STATUS: 
 
Høsten 2016 ble det gjennomført et temamøte om reiseliv i regi av Region Namdal – først og fremst 
for å gi kommunene kunnskap om likheter og ulikheter mellom Visit Namdalen SA og Foreningen 
Kystriksvegen, som flere namdalskommuner også er medlemmer i. Eierskap og finansiering er senere 
høsten 2016 drøftet i to runder i Region Namdal. 
 
Eierskap i Visit Namdalen har fra enkelte kommuner blitt satt opp mot medlemskap i Foreningen 
Kystriksvegen – noen ønsker å delta i både Visit Namdalen og Foreningen Kystriksvegen, mens andre 
ønsker å velge tilknytning i enten Visit Namdalen eller Foreningen Kystriksvegen.  
 
Ved behandling av tilskudd til Visit Namdalen SA for 2017 drøfter flere av kommunene også sin 
deltakelse i Foreningen Kystriksvegen. Dette har resultert i utmeldinger fra flere kommuner i 
Foreningen Kystriksvegen. Noen kommuner melder seg også ut av Visit Namdalen fra og med 2018 
(for å stå fritt i vegvalg ved neste korsveg). 
 
Blant annet på årsmøtet i Visit Namdalen SA er kommunenes eierskap og styringsmulighet i Visit 
Namdalen tatt opp. Fra kommunenes side (og i kommunenes behandling av tilskudd til VN) er det 
uttrykt  

a) utålmodighet omkring Visit Namdalens oppslutning blant reiselivsbedriftene  
b) bekymring over at selskapet mangler kraft til å gjennomføre de mål som selskapet har satt – 

og som kommunene forventer av regionens destinasjonsselskap.  



 
Samtidig er det tydelig uttrykt at det ikke er andre alternativer for å gjennomføre regional 
reiselivssatsing for hele Namdalen dersom Visit Namdalen ikke lykkes. Foreningen Kystriksvegen kan 
ikke ivareta denne rollen da foreningen ikke dekker hele vårt geografiske område. Namdalen utgjør 
også bare en liten del av Foreningen Kystriksvegens virkeområde, som strekker seg over to fylker. 
Foreningen Kystriksvegen har ingen medlemsbedrifter og er heller ikke et destinasjonsselskap. 
 
I Region Namdals arbeidsutvalg 28. oktober ble framtidig organisering av og eierskap i Visit 
Namdalen drøftet. Kommunene ønsker «ei hånd på rattet» i samsvar med de finansielle bidragene 
som ytes. Visit Namdalens ledelse (daglig leder og styreleder) ga i møtet uttrykk for at de gjerne 
ønsker et tydeligere eierskap fra kommunenes side, ikke minst fordi det vil gi selskapet større 
økonomisk kraft, gjennomføringsmulighet og legitimitet. 
 
Selskapsformen, samvirkeforetak, gir hver andelshaverlike rettigheter (en andel = en stemme) – 
uavhengig av økonomisk ytelse inn i selskapet. Dermed utgjør kommunene 12 av 76 stemmer i 
årsmøtet, men bidrar i 2017 med cirka 70 prosent av selskapets inntekter. 
 
Det er åpenbart at reiselivsaktørene som er andelshavere i selskapet, fortrinnsvis er der for å kunne 
benytte de salgs- og markedsføringsmulighetene som tilbys samt det fellesskapet som medlemskap i 
et slikt selskap representerer – drevet av egeninteresse og egennytte. Medlemsmassen preges av 
mange og små bedrifter. Disse har ikke tilstrekkelig interesse/egennytte av eller ressurser til å ivareta 
hele regionens markedsførings- og profileringsbehov.  
 
Denne interessen har kommunene i en helt annen grad, og det er hensiktsmessig å gjøre endringer 
som bedre kan ivareta regionens og aktørenes interesser bedre enn dagens organisering gir mulighet 
til. 

 
 
OPPDRAG/MANDAT: 
 
Arbeidsutvalget i Region Namdal ønsker en oversikt over ressurser, oppgaver og ambisjoner for Visit 
Namdalen, og forslag til hvordan selskapet skal rigges for å oppnå ønsket utvikling. 
 
Prosjektleder Ragnar Prestvik i Region Namdal og daglig leder Bente Snildal i Visit Namdalen SA ble 
bedt om å utrede – og tegne et optimalisert bilde av framtida – uavhengig av hva vi gjør i dag: 
 

- Forslag til framtidig organisering og finansiering. 
- Hvilke oppgaver skal Visit Namdalen ivareta og hvilke ressurser kreves for å løse disse? 

 
 
Hva skjer rundt oss? 
 
Reiselivets organisering er i stadig endring. De nasjonale reiselivsmålene defineres og ivaretas av 
Visit Norway; tilknyttet Innovasjon Norge, og som eies 51 prosent av staten (næringsdepartementet) 
og 49 prosent av fylkeskommunene. NHO Reiseliv er også en nær samarbeidspartner. 
 
I regjeringas reiselivsstrategi fra 2015 (Næringsdepartementet) fokuseres det på behovet for færre 
og større destinasjonsselskap som er i stand til å ivareta næringas og regionenes behov. 
 



Landsdelsselskaper er overbyggende samarbeidsorganer regionalt. Destinasjonsselskapene i 
Trøndelag er tilknytta landsdelsselskapet Trøndelag Reiseliv som ivaretar oppgaver på trøndersk nivå 
(markedsføring, kompetanseutvikling, nettverk mm). 
Dette gjelder (selskapsform i parentes): 

- Destinasjon Røros (medlemsforening.  Foreningen er 100 % eier i Visit Røros AS. Driver blant 
annet Rørosmartnan) 

- Visit Trondheim (aksjeselskap med 25 større reiselivsbedrifter, Stjørdal og Trondheim 
kommuner som eiere. Samarbeidsavtaler med 200 bedrifter) 

- Kyst-Norge (aksjeselskap – dekker kystkommunene i Sør-Trøndelag. (To kommuner –Ørland 
og Bjugn - har eierandeler, men selskapet er i hovedsak eid av reiselivsaktører). 

- Visit Innherred (aksjeselskap, heleid av en person) 
- Visit Namdalen (samvirkeforetak, 12 kommuner, ca 65 bedrifter som eiere) 

 
I Nord-Trøndelag er det altså to destinasjonsselskaper (Visit Namdalen og Visit Innherred). De 
ivaretar lokale/regionale oppgaver: Vertskap (f.eks turistinformasjon) produktutvikling, 
reisemålsutvikling, nettverk osv. på vegne av kommuner og næringsliv. I tillegg er det andre 
reiselivsaktører, som Den gyldne omvei, Kystriksvegen Reiseliv AS og Wild Norway, som er basert på 
enten markedsføring av reiseruter eller tematiske satsinger. I Namdalen har vi andre 
aktører/sammenslutninger som Namdalskysten, Namsen elveeierlag, Grong Fritid, Visit Lierne, Visit 
Børgefjell, Visit Namsskogan, Overhalla reiselivslag som ivaretar et mindre geografisk områdes eller 
kommunes interesser i reiselivssammenheng. 
 
Innherredskommunene (Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa) har lagt vertskapsoppgavene 
ut på anbud, og Visit Innherred vant oppdraget. En felles turistinformasjon er lokalisert til Steinkjer. 
 
For tida pågår en strukturdebatt i reiselivet i Trøndelag som kan innebære omstrukturering av 
Trøndelag Reiseliv for å få tydeligere ansvarslinjer og en bedre tilpasset organisasjon. Det er tre ulike 
alternativer: Noen mener Visit Trondheim bør slås sammen med Trøndelag Reiseliv. Andre mener at 
alle selskapene bør slås sammen til ett felles trøndersk selskap. De tredje alternativet som er lansert 
er at destinasjonsselskapene bør bestå, men at Trøndelag Reiseliv blir organisert som 
samvirkeforetak med destinasjonsselskapene i regionen som eiere.  
 
Fylkeskommunene skal behandle sak om dette i løpet av våren. 
 
Landselsselskapene er ulikt eid; i Nord-Norge eies landselsselskapet av fylkeskommunene. De fire 
største eierne i Trøndelag Reiseliv AS i dag er de to fylkeskommunene, NHO Reiseliv og Visit 
Trondheim AS. 
 
Fylkeskommunen har tatt et ansvar for profilmarkedsføring på trøndersk nivå og finansierer derfor 
deler av Trøndelag Reiseliv. Fylkeskommunen finansierer ikke destinasjonsselskapene, med unntak 
av utviklingsprosjekter. 
 
Destinasjonsselskapene i Trøndelag har svært ulike selskapsformer, organisering, størrelse og 
«levealder».  
Dette gjør det også vanskelig å gjøre tilfredsstillende sammenlikninger om drift og ivaretakelse av 
oppgaver. Hvert destinasjonsselskap dekker geografiske områder som er svært ulike med hensyn til 
særpreg og tilbud (kyst, fjell, by, historie, kultur, natur). 

 
 
 



Hva er et destinasjonsselskap? 

Dette sier Innovasjon Norge om begreper og funksjon: 

Destinasjonen 

Et geografisk avgrenset område hvor både offentlige og private aktører opererer sammen.  
Destinasjonen kan være del av en kommune (for eksempel Geilo), en kommune (for eksempel Trysil) 
eller flere kommuner (for eksempel Destinasjon Røros som dekker flere kommuner) 

Destinasjonsledelsen 

Den/de aktørene som leder utviklingen på destinasjonen, for eksempel destinasjonsselskap, 
reiselivslag, reiselivsrettet næringsselskap eller sentrale personer fra næring og kommune.  Begrepet 
destinasjonsledelsen brukes altså her både om en juridisk enhet (for eksempel et selskap) eller om en 
funksjon (for eksempel et samarbeid mellom flere aktører, som kommunen og destinasjonsselskapet i 
fellesskap) 

Som nevnt ovenfor er det mange mulige måter å organisere reiselivet på, også flere ulike 
selskapsformer – og ulik sammensetting av eierskap.  

Noen eksempler: 

Visit Innherred: Aksjeselskap, heleid av en enkeltperson. Kommunene (Steinkjer, Verran, 
Snåsa, Inderøy, Verdal og Levanger) og reiselivsbedriftene kjøper tjenester. 
Driver turistkontorer for disse kommunene. Kjører utviklingsprosjekter innen 
reiseliv, profilering av Innherred, produktmarkedsføring av bedrifter, 
kurs/konferanser.                                

Destinasjon Røros: Medlemsforening med seks kommuner (Røros, Holtålen, Alvdal, Tolga, Os, 
Tynset) og aktører. Eier Visit Røros (datterselskap), som er et aksjeselskap. 
Salg og profilering av Rørosregionen som reisemål, 
næringsutviklingsprosjekter og aktiviteter. Stiftet i 1926 (!). Målområder: 
Verdensarven, bærekraftig reiseliv, synlighet, verdiskaping. 

Visit Trondheim: Aksjeselskap, eies av 25 bedrifter, Trondheim og Stjørdal kommuner. 
Samarbeidsavtaler med rundt 200 bedrifter i regionen. Kjernevirksomhet: 
Markedsføring av trondheimsregionen som reiselivsdestinasjon. Fire 
virksomhetsområder: Kongresser/møter, omdømmebygging og utvikling, 
ferie- og fritidsmarkedsføring, turistinformasjon og guideservice. 

Kyst-Norge: Aksjeselskap, reiselivsbedrifter på Fosen og Hitra/Frøya. To kommuner 
(Bjugn og Ørland) eier til sammen 4 % av aksjene. Utvikle attraktivt reiseliv på 
trøndelagskysten gjennom markedsføring, kampanje-gjennomføring, 
utvikling av konsepter/tema, kompetanseutvikling, samarbeid mellom 
reisemålene i regionen, visningsturer etc. 

Disse fire pluss Visit Namdalen foreslås som eiere i en framtidig omstrukturering av 
landsdelsselskapet Trøndelag Reiseliv. 



Andre eksempler: 

Visit Helgeland: Aksjeselskap. Eies, etter en omstrukturering i 2011 av 18 kommuner på 
Helgeland. (reiselivsbedriftene kjøper tjenester). Selskapet skal utvikle og 
markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål og skape merverdi for 
næringsaktørene og lokalsamfunnene. Virkeområder (for kommunene): 
Turistinformasjon (førstelinjetjeneste på reiseliv - fire helårs kontorer), 
profilmarkedsføring, produkt- og næringsutvikling, rammevilkår, web, 
konferanser, reiselivs-infrastruktur og felles brosjyre.. 

 Kommunene yter et årlig bidrag på kr 65,- per innbygger til selskapets drift. 

 Selskapet kan dokumentere en betydelig omsetningsvekst og vekst i antall 
tilreisende turister gjennom bevisst satsing på tiltak og med vesentlig større 
økonomiske bidrag årlig. 

 
Eksempelet Helgeland 
 
Etter at reiselivet på Helgeland ble omorganisert i 2011 med samling av fire tidligere 
destinasjonsselskap og der kommunene tok eneeierskap i Helgeland Reiseliv AS (Visit Helgeland) har 
det vært en formidabel vekst i reiselivsaktiviteten og turistbesøket. I løpet av de fire siste årene har 
overnattingstallene for Helgeland økt med 25,4 prosent, eller nær 50.000 flere overnattinger bare i 
sommermånedene. Omstruktureringa, med sterkt kommunalt eierskap og engasjement, blir brukt 
som forklaring på utviklinga: 
 
«En felles, offensiv og målrettet markedsføring av Nord-Norge og Helgeland som destinasjon de fire 
siste årene, større ide- og innovasjonsutvikling og en næring som har gjort store investeringer 
gjennom blant annet fem store hotellutviklinger, kan stå som en grov årsaksforklaring på økningen», 
heter det på Helgeland Reiselivs bransjeside (2017).  
 
Helgeland har utvilsomt en del naturgitte fortrinn, men måten å organisere på, kan direkte overføres. 
Erfaringer fra fire års drift med ny modell har også dokumentert en helt annet handlekraft og effekt 
enn regionen oppnådde med tidligere organisasjonsmodeller (fire lokale selskaper ble sammenslått 
til ett). 
 
Vi har derfor valgt å gå spesielt inn i denne måten å organisere destinasjonsselskapet på som den 
beste løsninga også for Namdalen. 
 
Organisasjonen Helgeland Reiseliv AS: 
 
Til sammen 7 heltidsansatte og 8 sesongarbeidere a 2 måneder. 
Reiselivssjef og to fagansvarlige arbeider på «hovedkontoret» i Mo i Rana. Fagmedansvarlige 
oppgaver er: 

- Markedssjef: salgs- og markedsaktiviteter, profilering 
- Utviklingskonsulent: Produktutvikle opplevelser, pakking, turistinformasjon 

 
Fire regionansvarlige har ansvar for hver sine områder på Helgeland og har kontorer i Brønnøysund, 
Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana – med ansvar for å drive turistinformasjon og følge opp 
bedriftene i hver sine områder. 



I tillegg har hvert turistkontor to sesongmedarbeidere (2 måneder) – til sammen 8 personer som 
utgjør 16 månedsverk (=ca 1,3 årsverk) – disse får betalt etter timelønn.. 
 
Økonomi/reiselivsutvikling: 
 
Helgeland Reiseliv hadde i 2016 en omsetning på om lag 13 millioner kroner.  
Kommunene yter årlige bidrag på om lag 5 millioner kroner. Kommunene betaler for  
 

- Profilmarkedsføring 
- Turistinformasjon 
- Reiselivsmessig Infrastruktur 
- Web 
- Konferanser 
- Brosjyre 

 
Reiselivsbedriftene betaler serviceavgifter for om lag 1 million kroner. 
 
Øvrige inntekter: 

- Booking (provisjoner) = 1,5 mill kr 
- Salg av pakker, cruise/hurtigruta: 2,8 mill kroner 
- Prosjekter: 1,5 mill kroner 
- Diverse: 1,2 mill kroner 

 
I løpet av fire år (2013-2016) har Helgeland Reiseliv hatt økning i omsetning fra 8-13 mill kroner 
(60%) 
Utvikling besøkstall målt i hotellovernattinger: 25,4 prosent vekst (2013-2016). Bare for 
sommermånedene er dette økt med ca 50.000 overnattingsdøgn på fire år. 
 
Helgeland Reiseliv slår fast: Økt omsetning i næringa betyr mer utvikling og mer satsing, større ide- 
og innovasjonsutvikling, større investeringslyst. 
 
Eierskap: 
Helgeland Reiseliv har en samla aksjekapital på 1.700.000 kroner. Kommunene er fordelt i fire 
grupper etter størrelse der de minste 9 kommunene har aksjer for 50.000 kroner, 4 kommuner har 
100.000 kroner, 3 kommuner har 150.000 kroner og de to største kommunene har aksjer for 200.000 
kroner. 

 
 
Kommunenes rolle: 

Det henvises til vedlagte notat som er utarbeidet av Mimir AS for Distriktssenteret (2011) om 
kommunenes rolle i reiselivsutviklinga.  
 
Argumentasjonen går ofte på at kommunen eller andre offentlige aktører ikke bør ta for sterk styring 
i reisemålsselskapene. Men blant reiselivsaktørene er det en overvekt av bedriftene som mener det 
er nødvendig med sterkt offentlig engasjement for å fremme utvikling i bransjen. 
 
I Distriktssenterets rapport pekes det på at «kommuner som satser på reiseliv, må vise dette i 
kommuneplaner, men også i penger, langsiktige målsettinger, bygdeutviklingstiltak og 
stedsutvikling». 
 



Dette underbygges ved at det blir størst utvikling for reiselivet der kommunene er aktive 
bidragsytere. 
 
«… Kommunenes viktigste rolle i reiselivsutviklingen var å ta ansvar for vertskap, produktutvikling og 
reiselivsmessig infrastruktur … det må jobbes mer systematisk med disse oppgavene lokalt, fordi det 
er der «leveransen skjer»…». 
 
Det finnes også relevant dokumentasjon og bakgrunnsinformasjon i  

- Innovasjon Norges «Håndbok for reisemålsutvikling»   
- Innovasjon Norges «Reiselivsstrategi 2014-2020» 
- Strategi for reiselivs- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021 (vedtatt i fylkestinget i 

Nordland 20.02.2017) 

 
 
Fakta om Visit Namdalen SA:  
 
Visit Namdalen ble stiftet i 2013. Fire driftssesonger er i reiselivssammenheng en kort periode å måle 
oppnådde resultater på, og selskapet har i oppstarten hatt svært begrensa ressurser..  
 
I vedtektene for Visit Namdalen SA står … 
 
§1: 
Sammenslutningsform og foretaksnavn: 
VN er et fellesorgan for de kommuner, organisasjoner, institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner som 
har interesse knyttet til reiseliv og reiselivsutvikling innen foretakets geografiske virkeområde.  
… 
§3 
Formål 
VN skal gjennom samling, koordinering av krefter og interesser arbeide for en sunn og helhetlig 
utvikling av reiselivet til beste for bedrifter, arbeidstakere og samfunnet. 
… 
§8  
Ordinært årsmøte 
… 
3. Hver andelshaver har en stemme på årsmøtet.… 
 
Det overordna målet for Visit Namdalens aktivitet er å få flere reisende/turister til Namdalen. 
 
Selskapsformen stiller i årsmøtet (selskapets høyeste organ) alle andelshavere likt; en andelshaver = 
en stemme. 
 
Medlemsbedriftene/kommunene betaler en engangsavgift (andel) på 3000 kroner pluss årlig 
serviceavgift som er differensiert etter type bedrift og størrelse. 
 
Kommunene inngår dessuten «avtale om markedsføring innen turisme». Kommunenes bidrag i dag 
består av et grunnbeløp på kr. 35.000,- per kommune, pluss et tilskudd på kr. 12,60 per innbygger. 
Kommunenes bidrag er dermed: 

- Eierandel (engangs)  kr 3.000,- 
- Serviceavgift per år  kr. 7.500,- 
- Markedsavtale   kr. 35.000,- + 12,60 per innbygger 



 
Forventet inntekt for Visit Namdalen i 2016 er ca 1,6 millioner kroner og i 2017 ca 1,5 mill. kroner.  
 
Kommunenes bidrag utgjør i 2017 til sammen ca 70 prosent av de totale inntektene i selskapet. 
Styrets mål er at kommunenes bidrag årlig skal reduseres til under 50 prosent. Selskapets øvrige 
inntekter kommer fra serviceavtaler, den årlige reiseguiden, kampanjer og prosjektinntekter. 
 
Visit Namdalen er i dag et selskap uten ansatte. Selskapet kjøper tjenester/ressurser fra Midtre 
Namdal samkommune (MNS) Utvikling (50 prosent til daglig ledelse) og Grong Fritid (30 prosent). 
Regnskapet for Visit Namdalen er ført som prosjektregnskap i MNS Utvikling, og det er ikke framlagt 
reelle regnskap til behandling i selskapets årsmøte (registrert som null-regnskap i 
Brønnøysundregistrene – som et selskap uten aktivitet). Et reelt årsregnskap for selskapet ble 
etterlyst i årsmøtet 2016. Regnskapet vil bli ført av MNS Utvikling også i 2017. MNS Utvikling 
oversender et notat om regnskapet til selskapets styre og årsmøte. 
 
Kommunene etterlyser styringsmulighet i selskapet som er mer i samsvar med det økonomiske 
bidraget fra kommunene, men også for å få et mer slagkraftig destinasjonsselskap. I selskapet har 
kommunene i dag begrenset innflytelse. Det er behov for mål og strategier som definerer tydelig hva 
som er Visit Namdalens oppgave overfor medlemsbedriftene/aktørene – og hva som er oppgaver 
som ivaretas for – og på vegne av kommunene/regionen. 
 
Små aktører er i overvekt i Visit Namdalen SA. Dette innebærer at det mangler kraft og mulighet til å 
løfte de regionale interessene. Bedriftene har først og fremst en egeninteresse i å være medlem i 
selskapet, mest for å få hjelp til sin egen markedsføring og utvikling.  
 
Kommunene på sin side forutsetter at de økonomiske bidragene skal føre til utvikling i bransjen, og 
mulighet til å oppfylle målet om økt turisttrafikk. Det synes noe utydelig hva Visit Namdalen skal 
bidra med på vegne av kommunene (hva kommunene får igjen for sine økonomiske bidrag). 
 
Visit Namdalens mulighet for å lykkes i å oppfylle målene og å kunne utføre de oppgavene som 
forventes av selskapet, er avhengig av  

a) Riktig organisering og bemanning 
b) Tilstrekkelige ressurser 
c) Tilstrekkelig og riktig kompetanse 

 
 
Milepæler i Visit Namdalen 2013-2017: 
 
2013      Merkevarestrategi Namdalen, profil, merkevarebygging 
2013      Oppstart offisielt destinasjonsselskap Visit Namdalen SA 
2014      Lansering av offisiell nettportal (3 språk) www.visitnamdalen.com en del av  

 www.trondelag.com og www.visitnorway.no 
2015      Utgivelse av den første og offisielle turistbrosjyre for reiselivet i Namdalen, Visit Namdalen  

 Reiseguide (3 språk)  
2015      12 av 13 kommuner med som andelshavere 
2016      78 andelshavere 
2016      Markedsbudsjett, som gjør det mulig å deltar med destinasjonsmarkedsføring sammen med  

 Trøndelag Reiseliv 
2016      Prosjekter - forprosjekt Opplev en Smak av Namdalen 

 

http://www.visitnamdalen.com/
http://www.trondelag.com/
http://www.visitnorway.no/


Visit Namdalens ambisjoner, mål og strategier: 

 
Visjon: 
Visit Namdalen skal bidra til å utvikle Namdalen til et unikt og helhetlig reisemål, styrke 
markedsposisjonene til aktørene samt bidra til økt lønnsomhet.                       
 
Ambisjon:  
Namdalen skal som reisemål være unik og attraktiv, positivt annerledes 
Bli beste destinasjon i Norge innen FISKE, FRILUFTSLIV, FELLESSKAP 
Viktigste målgrupper: Familie, den lidenskapelige, amatøren 
 
Visit Namdalen skal: 

 Ha full oppslutninger fra reiselivsbedrifter, reiselivslag- og andre sammenslutninger og 
kommuner for å ha tilstrekkelig kraft til å gjennomføre reiselivets og hele regionens mål om å 
ta ut reiselivets potensial som ei viktig næring i Namdalen  

 Få flere turister til å besøke Namdalen 
 Få besøkende til å bli lengre 
 Øke verdiskapning og produktivitet i reiselivsnæringa 
 Utvikle reiselivet ved å skape flere helårs arbeidsplasser og mer solide reiselivsbedrifter 
 Skape flere unike og kvalitativt gode opplevelser i regionen 

 
 
Visit Namdalens oppgaver: 
 
For kommunene kan destinasjonsselskapet ivareta offentlig ansvar som: 
 

1. Profilmarkedsføring (overordna markedsføring og synliggjøring av regionen/kommunen, 
bygge merkevare og omdømme) 

2. Reisemålsutvikling. Synliggjøre regionen/kommunen som attraktivt reisemål (strategisk 
arbeid og synliggjøring av mål og utviklingsmuligheter for reiselivet som næring. Faglig 
bistand overfor næringa) 

3. Drift og utvikling av nettportal 
4. Reiselivsbrosjyre 
5. Regionalt vertskap og drift av turistinformasjoner (helårlig eller i sesong). Informasjon om 

og tilgjengeliggjøring av offentlige tjenester og tilbud som gagner reiselivet – f.eks. 
tilgjengelighet, transport, kommunikasjoner, parkering, toaletter, dusjmuligheter, 
serviceanlegg, vann/strøm, rasteplasser, utsiktssteder, bunkring, severdigheter. * 

6. Informasjon om offentlige tilbud/tilbud for allmennheten (sykkelruter, turstier, vannleder, 
severdigheter, attraksjoner, arrangementer mv) 

7. Kompetanse – kommunenes førstelinjetjeneste for reiseliv/vertskap. 
8. Koordinere felles aktiviteter og informasjon mellom aktører og kommune, utvikle 

møteplasser 
 
* Kommuner, lag/organisasjoner, næringsaktører eller private kan være ansvarlig for 
tilrettelegging og/eller gjennomføring av slike tilbud 

 
For reiselivsbedriftene/aktørene kan destinasjonsselskapet ivareta: 
 

1. Produktmarkedsføring (differensiert etter bedriftenes/kommunenes egendefinerte behov) 
gjennom portal, brosjyre, messer, visningsturer, diverse kampanjer 



2. Produktutvikling/initiere tiltak og aktiviteter og veiledning (reisemålsutvikling på steds-
/bedriftsnivå) 

3. Kompetanse – ressurs som tilbys til aktørene 
4. Kompetanseheving blant aktørene 
5. Koordinere aktiviteter og informasjon mellom aktører og kommune, utvikle møteplasser 
6. Talerør for næringa overfor myndigheter og reiselivets overordna organer 

 
 
Organisering/selskapsform: 
 
Samvirkeforetak er holdt fram som en god modell for en sammenslutning av reiselivsbedrifter og 
offentlige interesser (kommunene) – med non-profitt som grunnlag. Svakheten er at «motorene» vil 
ha begrenset innflytelse i denne modellen, enten dette er store reiselivsaktører eller kommunene 
(jamfør 1 andel = 1 stemme). I en region med sterkt reiseliv og sterke enkeltaktører vil disse naturlig 
ta en dominerende rolle for utviklinga, men samtidig slik at de små aktørene vil/kan høste fordeler av 
det. 
 
I Namdalen kan det synes som kommunene og evt. noen få større reiselivsaktører vil være de 
viktigste motorene, forutsatt at kommunene i samråd med næringa samler seg om noen 
grunnleggende forutsetninger: 
 

- At det er en felles virkelighetsforståelse om status og hvor en vil 
- At behovet for et regionalt destinasjonsselskap erkjennes 
- At det er en felles forståelse om at noe må gjøres for at noe skal skje  
- At reiseliv defineres som et viktig utviklings- og satsingsområde (av kommunene og næringa 

sjøl) 
- At det settes tydelige utviklingsmål for næringa 
- At kommunene inntar en sentral/viktig rolle i å utvikle næringa 
- At økonomiske bidrag fra kommunene er nødvendig for at reiselivsnæringa skal kunne oppnå 

sine mål  
- At oppgaver og roller blir tydelig definert og fordelt (mellom kommunene, reiselivet og 

destinasjonsselskapet) 
- At nivået på kapasitet, ressurser og økonomi er avklart og erkjent 
- At det er langsiktighet og forutsigbarhet i arbeidet 

 
I lys av dette kan det synes som den mest tjenlige og effektive selskapsformen er aksjeselskap. 
Graden av kommunale eierandeler i selskapet må defineres og avklares. 
 
Som vi ser av organisering i andre regioner, har de fleste valgt å sikre reiselivsnæringa aksjemajoritet 
i destinasjonsselskapene. Mens f.eks. Helgeland Reiseliv (Visit Helgeland) er heleid av kommunene. 
Dette forplikter kommunene vesentlig mer, samtidig som det ikke etterlater tvil om kommunenes 
ansvar for å sikre reiselivsnæringa utviklingsmuligheter. 

 
 
Mulige løsninger: 
 

1. Videreføre Visit Namdalen som samvirkeforetak – men kommunene sikres innflytelse 
gjennom styrerepresentasjon. Videreføre prinsippet med årlige tilskudd som gir selskapet 



kraft nok til å utføre sine oppgaver. Tydeliggjøre selskapets oppgaver og rolle – overfor 
reiselivsaktørene og overfor kommunene.  
 

2. Endre selskapsform til aksjeselskap.  
a) Med kommunene som eneste eiere og med definerte oppgaver som selskapet skal 

utføre for kommunene. Årlige bidrag fra kommunene. Samarbeidsavtaler med 
reiselivsbedriftene, som kjøper tjenester. 

b) Med kommunene som majoritetseiere, og reiselivsbedriftene og lokale 
reiselivslag/sammenslutninger som aksjonærer (minoritetseiere). Definerte oppgaver 
som selskapet skal utføre for kommunene. Årlige bidrag fra kommunene. 
Samarbeidsavtaler med reiselivsbedriftene, som kjøper tjenester 

c) Med reiselivsaktørene som majoritetseiere, og kommunene som minoritetseiere. 
Definerte oppgaver som selskapet skal utføre for kommunene. Årlige bidrag fra 
kommunene, men mindre andel enn for de to andre alternativene. Samarbeidsavtaler 
med reiselivsbedriftene, som kjøper tjenester. 

 
 
Forutsetninger for alle alternativer: 
 

- Offentlig/kommunal delfinansiering. Behov/nivå må defineres og avklares. 
- Alle betydelige reiselivsaktører i (større bedrifter, lokale reiselivslag og sammenslutninger) 

Namdalen må være tilknyttet (som eiere eller med samarbeidsavtaler) og delta i selskapets 
fellesaktiviteter. Betaling for tjenester, eierkostnader, og bidrag i form av andre 
ressurser/kompetanse må defineres og avklares. 

- Selskapet er tilknyttet Trøndelag Reiseliv med gjennomgående oppgavefordeling, profilering 
og produktmarkedsføring 

- Rolle- og oppgavefordeling mellom destinasjonsselskap og landsdelsselskap må være avklart 
- Forholdet til Foreningen Kystriksvegen må avklares (Bør Visit Namdalen bli medlem i 

Foreningen Kystriksvegen, slik Visit Innherred og Visit Helgeland er? I så fall – hva oppnår en 
med dette – evt. hva oppnår en IKKE?).  

- Visit Namdalen må ha egen, uavhengig administrasjon og økonomi.  
- Visit Namdalen må besitte kompetanse og ressurser som gjør selskapet til en attraktiv 

samarbeidspartner og foretrukket leverandør av tjenester til kommuner og reiselivsaktører. 

 
 
Kompetansebehov/ressurser: 
 
Avhengig av framtidig organisering/selskapsform og rolle/oppgaver for kommuner og 
reiselivsbedrifter, vil Visit Namdalen ha behov for følgende kompetanse: 
 

- Daglig ledelse (strategi, ledelse, økonomi, administrasjon) 
- Markedskunnskap 
- Reiselivskompetanse 
- Salg- og markedsføring (profilmarkedsføring og produktmarkedsføring) 
- Kommunenes spisskompetanse innen reiseliv 
- Bedriftsveiledning 
- Reisemålsutvikling og prosjektledelse 
- Digital kompetanse 

 



I tillegg er det avgjørende med gode samarbeidsevner, evne til å lese utviklingstrekk/muligheter, og 
evnen til å lage og/eller bidra i nettverk. 

 
 
Økonomisk modell (Helgelandsmodellen) 
 
Vi er bedt om å legge fram et forslag som viser et optimalisert bilde av framtida, og hvordan man 
best kan rigge Visit Namdalen til å innfri forventninger og mål i samsvar med dette.  
 
Vår konklusjon er at Helgeland Reiselivs modell er den som passer best for Namdalen, og en 
økonomisk modell basert på dette, kan se slik ut – sammenliknet med dagens modell: 
 

Dagens modell (budsjett 2017) 
 
Oppgaver:  Profilmarkedsføring for kommunene/regionen 
  Produktmarkedsføring for medlemsbedriftene 
  Nettportal – Turistbrosjyre – Messedeltakelse (minimalt) 
  Reisemålsutvikling / rådgiving til bedriftene 
    
Ansatte:  50 % innleid daglig ledelse (fra MNS Utvikling),  

30 % innleie fra Grong Fritid                       0,8 årsverk 
 
Kostnader: Ansattekostnader      670.000 kr 
  Andre driftskostnader, markedsføring, profilering mm  830.000 kr 
         =         1.500.000 kr 
 
Inntekter: Fra kommunene *      875.000 kr 
  Andre inntekter: (serviceavgifter, markedspakker, salg)  625.000 kr 
         =         1.500.000 kr 
  *inkl Røyrvik vil dette medføre ca 40.000 i tillegg 
 

 
Helgelandsmodellen (optimal løsning) – tilpasset Namdalen: 
 
Oppgaver: Som i dag: 

Profilmarkedsføring for kommunene/regionen 
  Produktmarkedsføring for reiselivsbedriftene 
  Nettportal – Turistbrosjyre – Messedeltakelse - Kampanjer   
  Reisemålsutvikling 
  Nye/utvidete oppgaver:   

Spisskompetanse/førstelinjetjeneste for kommunene/rådgiving for bedriftene 
  Prosjektledelse og salg av tjenester 

Vertskap: Drift av 3 turistinformasjoner m/helårsansatte (andre oppgaver 
høst/vinter/vår)  

 
Ansatte Daglig leder     100 % 
  Fagmedarbeider    100 % 
  Fagmedarbeidere (Regionalt fordelt)  3 a 100 %=  300%  5 årsverk 
     
Kostnader: Ansattekostnader (gj.snitt/årsverk: 600.000)            3.000.000 kr 



  Andre driftskostnader, markedsføring, profilering mm           2.000.000 kr 
                   5.000.000 kr 
 
Inntekter: Fra kommunene               2.350.000 kr 
  Andre inntekter: (serviceavg, markedspakker, tjenestesalg) 2.650.000 kr 
          5.000.000 kr 
 
(Beløp per innbygger: ca 38.000 x 65 kr (som på Helgeland)   2.350.000 kr) 

 
 
OPPSUMMERING 
 
Denne gjennomgangen har tre hovedmål: 
 

1. Å avklare grunnlaget for felles satsing på reiseliv som næring i Namdalen og Visit Namdalens 
posisjon/rolle i dette 

2. Hensiktsmessig og effektivt eierskap og selskapsform i Visit Namdalen 
3. Finansiering av selskapets drift 

 
Vi er dessuten bedt om å peke på hvilke oppgaver Visit Namdalen skal ivareta og hvilke ressurser som 
kreves for å løse disse. 
 
Det finnes ingen definitive svar på hvordan Visit Namdalen skal/bør organiseres.  
Destinasjonsselskaper finnes i de fleste regioner. Hvert destinasjonsselskap har funnet en 
selskapsform og eierstruktur som passer for dem. Regionens attraktivitet (målt i antall turister) og 
sammensetting av aktører er avgjørende hva som passer.  
 
Destinasjonsselskapene er knyttet til landsdelsselskaper som koordinerer landsdelsoppgaver- og 
behov. Trøndelag Reiseliv er for tida inne i en grundig strukturdebatt med mulig endring i 
selskapsform og definisjon av oppgaver.  
 
Reiselivet (andelshaverne i Visit Namdalen) består i hovedsak av mange og små 
aktører/reiselivsbedrifter. Dette kan tale for samvirkeforetak der alle har lik innflytelse, ELLER for 
aksjeselskap, som vil gi sterke aktører en mulighet til sterkere innflytelse og opptre som «motorer» 
for bransjen.  
 
Det er imidlertid åpenbart at det er et stort uutnyttet potensial for vekst og utvikling i reiselivet i 
Namdalen. Siste sesong (2016) viser en vesentlig vekst i antall hotellovernattinger i Namdalen 
(største lokale vekst i Trøndelag med 18 prosent). 
 
Forutsatt enighet om at det skal satses på reiseliv som næring i Namdalen, må det settes større 
ressurser inn i næringa. Den regionale satsinga må ikke stoppe opp eller miste fart, og den må skje 
gjennom videreutvikling av Visit Namdalen. Det må bygges opp kompetanse og ressurser i dette 
selskapet for å løse reiselivsnæringas og kommunenes behov. Dette betinger full oppslutning fra 
dagens eiere – både medlemsbedrifter og kommuner. Det må også sikres tilslutning av eller 
samarbeid med andre regionale aktører som arbeider med reiseliv. 
 
Hvis ikke, må en 

a) Drive videre som privat virksomhet/eid av aktørene, uten offentlig medvirkning og bidrag 
b) Legge ned selskapet – og legge bort tanken om en regional, felles reiselivssatsing 



c) Starte på nytt med å bygge opp et nytt selskap som kan overta denne rollen 

 
 
ANBEFALING: 
 

1. Vi anbefaler at Visit Namdalen videreføres og settes i stand til å utføre de regionale 
oppgavene et destinasjonsselskap må/skal ha. 
Det må være et frittstående selskap med tydelige oppgaver på vegne av 
regionen/kommunene – og for reiselivet. Det må være et mål at selskapet skal være en 
førstelinjetjeneste for reiselivet og inneha kompetanse som gagner både kommunene og 
reiselivet (jamfør oppsett side 8-9)  
 

2. Etter en totalvurdering anbefaler vi å endre selskapet til aksjeselskap. 
Dette medfører en prosess for selskapsendring som krever nye vedtekter, tydelig rolle- og 
ansvarsfordeling, og klare retningslinjer (økonomisk, juridisk og praktisk) for omdanning av 
selskapet  

 
3. Vi anbefaler at selskapet følger «Helgelands-modellen» der kommunene blir eneeiere i 

Visit Namdalen.  
 

4. Alle reiselivsbedrifter, uavhengig av kommune, kan inngå serviceavtaler og kjøp av 
markedsføring.  
 

5. Det bør inngås samarbeid med lag, foreninger og andre lokale/regionale 
reiselivsorganisasjoner for å oppnå størst mulig og gjensidig regional slagkraft. 

 
6. Mandat, forventninger, kapasitet, oppgaver og ressursbehov må avklares ved oppstart av 

nytt selskap. 
 

7. Nivået på kommunale bidrag må settes slik at selskapet er i stand til å innfri 
mål/forventninger og løse sine oppgaver. Det forutsettes at selskapet gjennom sin 
virksomhet sikrer andre inntekter enn serviceavgifter og kommunale tilskudd – som salg av 
tjenester, initiere og gjennomføre prosjekter, provisjoner av pakketilbud, provisjoner av 
booking osv. 
 

8. Visit Namdalen ansetter daglig leder og andre fagressurser som utfører selskapets 
oppgaver. Visit Namdalen kan evt. leie ut fagressurser/samarbeide med kommuner eller 
andre om å utføre oppgaver (f.eks reisemålsutvikling, turistinformasjon, etc), selge tjenester 
og drive/gjennomføre prosjekter. 

 
 
FORSLAG TIL BESLUTNINGSPROSESS/FRAMDRIFT: 
 

1. Denne orienteringa legges fram for arbeidsutvalget i Region Namdal 10. februar og i eget 
møte i Region Namdal 20. mars for refleksjoner og innspill – som munner ut i en konklusjon/ 
anbefaling for kommunene og for årsmøtet i Visit Namdalen SA.  

 
2. Beslutning i årsmøtet i Visit Namdalen innen utgangen av april 2017. Tilslutning fra 

kommunene om ny organisering/eierform og tydeliggjøring av 



oppgaver/ansvar/økonomi/ressurser/forventninger gjennomføres innen utgangen av juni 
2017. Prosjektleder i Region Namdal lager et saksframlegg som kan brukes som 
beslutningsgrunnlag. 
 

3. Ny selskapsform og eventuelle andre struktur- og organisasjonsendringer gjennomføres i 
løpet av andre halvår 2017. 

 
 
 
 
 
 
Namsos, 2. mars 2017 
 
 
 
Ragnar Prestvik       Bente Snildal 
Prosjektleder Region Namdal     Daglig leder Visit Namdalen 


