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1 Innledning 
 

1.1 Oppbygging av dokumentet 
”Strategiplan for reiseliv” er et nytt satsningsområde under ”Regionalplan for nærings-
utvikling - Rogaland – En skapende region med vilje til vekst 2011 – 2020”. Vi viser til 
statusdokumentet ”Grunnlagsdokument – Strategiprosess reiseliv i Rogaland til 
Rogaland fylkeskommune” for skildring av status, utfordringer og muligheter. Dette er 
oppdatert underveis i prosessen.  
Målene i reiselivsstrategien er formulerte som en ønsket tilstand oppnått i løpet av 
planperioden etter samme mal som Regionalplan for næringsutvikling. 
Strategier beskriver veier for å nå målene.  
 
Temaområde det er fokusert på i planen: 

1. Bærekraft  
2. Produktutvikling, markedsføring og salg 
3. Organisering og samhandling  
4. Kompetanse og kvalitetsarbeid   
5. Infrastruktur og samferdsel 

 

1.2 Finansiering  
 
Utvikling i reiselivet vil i stor grad avhenge av private aktørers prioriteringer, 
investeringer og fag- og markedskompetanse – som i alt annet næringsliv. Reiselivet har 
likevel det spesielle ved seg at utvikling av tilbud til besøkende også kommer 
innbyggerne til gode – og omvendt!  I denne strategien blir det lagt spesielt vekt på 
områder der det er naturlig at det offentlige og de private aktørene samarbeider om 
gode løsninger og der finansiering fra det offentlige vil utløse aktivitet fra 
næringsaktører og andre relevante aktører.  
 
Det er dermed en forutsetning at de fleste av tiltakene under strategien som krever 
økonomiske midler blir finansiert/delfinansiert av partnerskapet1 gjennom 
prioriteringer i handlingsprogrammet. 
 
 
 
 

                                                        
1
”Hensikten med regionale partnerskap er å bringe sammen ulike aktører - politikere, offentlige etater, 

brukergrupper og frivillige grupper - for å drøfte mål og strategiske hovedlinjer for å iverksette tiltak i 
situasjoner der en regional aktør ikke er i stand til å nå vedtatte målsettinger alene. Partnerskapet må 
ta utgangspunkt i de konkrete behovene til innbyggere og næringsliv i den enkelte region." (St.meld. 
nr. 19 (2001-2002)) 
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1.3 Spesielle moment for reiselivet som gjelder de fem eksisterende 
driverne/satsningsområdene i Regionalplan for næringsutvikling 

 

1.3.1 Innovasjon og innovasjonsstruktur 

 
Næringslivet i Rogaland skal kjennetegnes av en høy grad av kreativitet, innovasjon 

og nyskaping.  

Virkemiddelapparatet skal være smidig og effektivt og legge til rette for høy 

innovasjonsgrad i næringslivet gjennom tjenester og virkemidler.  

Offentlig sektor har en oppgave i å bidra til at innovasjoner som har livets rett, blir stimulert 

og tatt i bruk. En fleksibel næringspolitikk tilpasset næringslivets behov er viktig her. Med 

virkemiddelapparat menes offentlige aktører med ansvar for å gjennomføre nærings-politikk 

gjennom finansiering, rådgivning og andre tiltak. Målgruppene for næringspolitikken er både 

etablerere og nettverk av bedrifter. Målet er økt verdiskaping i regionen. (RPN-2012-2020) 

 
Kravet til innovasjon er særlig høyt i ferie og fritidsmarkedet (FF) som konkurrerer 
internasjonalt om å trekke til seg reisende og må kompensere for Norges høykost-
utfordringer.  Reiselivsnæringens brede spekter fra forretningshotell i byene og 
tilstelling av store arrangement på den ene siden til små tilbydere av gårdsopplevelser 
og aktiviteter på den andre, setter store krav til utvikling av nye forretningsmodeller, 
samarbeidsformer og hensiktsmessig organisering på landsdels-, destinasjons- og 
lokalnivå (kommuner). ”By og land” er gjensidig avhengige av hverandre for å levere et 
godt reiselivsprodukt både for ferie-, fritids- og MICEE-markedet2. Det samme for små 
og store reiselivsaktører – f.eks. når det gjelder tilrettelegging av transport og 
overnatting og samarbeid med småskala opplevelsesaktører. 
 
 

1.3.2 Rekruttering og kompetanse 

 

Vi må ha tilgang på tilstrekkelig og relevant kompetanse i alle deler av fylket. En 
kompetanseprofil som samsvarer med behovet i næringsliv og offentlig sektor.  

Rogaland fylkeskommune skal være en viktig pådriver i arbeidet med å skaffe 
arbeids- og næringsliv den kompetanse og arbeidskraft det er behov for. Utvikling av 
kompetanse skjer gjennom rekruttering, videreutdanning og livslang læring. (RPN 
2012–2020) 

 
  
Vertskapsrollen og opplevelsesproduksjonen er personalkrevende og utgjør en stor del 
av reiselivsproduktet. Det er et faktum at bransjen har særlige utfordringer knyttet til 
faglig kompetanse (f.eks. hva gjelder økonomiforståelse/økonomisk kompetanse) og 
rekruttering – særlig på lærlingsiden. Utfordringene er størst innen kokk, servitør og 
servicefag der det er stor mangel på faglig arbeidskraft. Utenlandsk arbeidskraft er en 

                                                        
2 MICEE = møte, incentiv, kurs og konferanse, utstillingar og events 
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stor ressurs for reiselivet. Vertskap og tilrettelegging for gode opplevelser er en kritisk 
suksessfaktor for reiselivet. Næringslivet ellers kan også ha stor nytte av reiselivets 
kompetanse og attraktivitet for å trekke til seg kvalifisert arbeidskraft nasjonalt og 
internasjonalt og vise frem fordeler ved å bo i Rogaland. 
 

1.3.3 Internasjonalisering 

 

Rogaland skal være godt integrert i globale produksjonsnettverk og ha en tydelig 
tilstedeværelse i nye markeder.  

Det er en utfordring for offentlig sektor og virkemiddelapparatet å bidra til å 
synliggjøre muligheter og ressurser for internasjonal satsing. (RPN-2012-2020) 

 
Rogaland har fortrinn i sterke og voksende eksportrettet næringer, og har allerede en 
sterk posisjon i Norge på forretningsmessige reiser (MICEE) som trekker internasjonalt 
næringsliv til Stavanger og Haugesund. Preikestolen og regionen rundt har også blitt et 
internasjonalt ikon for Norge. Dette er ventet å forsterkes utover i planperioden. Videre 
satsing på internasjonal turisme kan skje både mer generelt gjennom FjordNorge og 
Innovasjon Norge og gjennom prosjekt som jobber konkret inn mot internasjonal 
turisme. 
 

1.3.4 Natur- og kulturressurser 

 

Rogaland skal være et foregangsfylke når det gjelder bærekraftig produksjon og 
miljøvennlig teknologi. (RPN-2012-2020) 

 
Fylket som helhet har et ubrukt potensiale i opplevelsesbasert turisme knyttet til natur 
og kultur. Dette kan styrkes gjennom økt samhandling i næringen og effektiv utnyttelse 
av NCE Tourism Fjord Norways temasatsing på vandring, outdoor adventure, kultur og - 
i samarbeid med nabofylkene - vinter.   
 

1.3.5 Infrastruktur  

 

En infrastruktur med kapasitet til å dekke næringslivets behov i alle deler av fylket.  

En velfungerende infrastruktur legger til rette for gode lokalsamfunn og økt 
verdiskaping. Infrastruktur er den underliggende strukturen som trengs for å få 
samfunnet til å fungere. En god infrastruktur som gir effektive logistikkløsninger internt 
i fylket, mot landet for øvrig og internasjonalt, god tilgang på bredbånd og tilgang på 
kraft, er viktige forutsetninger for en moderne samfunnsutvikling.  (RPN-2012-2020) 

 
 
For å skape minnerike opplevelser i fylket er reiselivet avhengig av god infrastruktur, 
gode logistikkløsninger og forutsigbare planleggingsrammer når det gjelder offentlig 
transport og rutetider.  Tilrettelegging for å bruke naturen til opplevelser krever anlegg 
som kommer både fastboende og besøkende til gode. Dette er en felles oppgave for 
offentlige og private aktører. Utvikling av reiselivet på land, sjø og i lufta krever 
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oppmerksomhet fra planstyresmakter og tidlig involvering av aktørene i reiselivet ved 
arealplanlegging og bygging av ny infrastruktur. 
 
Fylkeskommunen har et særlig ansvar for tilrettelegging/infrastruktur knyttet til de 
nasjonalt viktige attraksjonene. 

2 Mål, strategier og tiltak 
 
Et bærekraftig helårs reiseliv i Rogaland. 
 
 

2.1 Hovedstrategier 
1 Bærekraft 
2 Produktutvikling og markedsføring 
3 Organisering og samhandling 
4 Infrastruktur 
5 Kompetanse og kvalitet 

 

2.2 Et bærekraftig reiseliv i Rogaland 
Strukturerte prosesser i lokalsamfunn for å skape et bærekraftig reiseliv som tar 
hensyn til naturens tåleevne, lokalsamfunnenes ressurser og behov og lønnsomhet i 
bedriftene  

 
Bærekraft og lønnsomhet i reiselivet er et underliggende premiss for strategien, slik 
også regjeringens reiselivsstrategi gjør bruk av disse begrepene: 

“Bærekraftig reiseliv innebærer at utviklingen av næringen skal legge til rette for 
levedyktige lokalsamfunn, gode og stabile arbeidsplasser og økonomisk levedyktige 
reiselivsbedrifter, samtidig som miljøperspektivet ivaretas.»  
 

Bærekraft er i tillegg et eget strategiområde og begrepet blir tolket etter denne 
forståelsen: 
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Samfunn

MarkedMiljø

Akseptabelt Rettferdig

Leve-

dyktig

Bære-

kraftig

 
  
Ved planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak, satsingsområder og aktiviteter 
skal både samfunnsmessige (som gjelder lokalsamfunn, medvirkning, legitimitet osv.), 
og miljømessige forhold vektlegges på linje med tradisjonelle økonomiske mål for 
lønnsom og god forretningsskikk.  
 
Alle norske destinasjoner kan til en viss grad sies å ha egne natur- og kulturskapende 
forutsetninger for å satse på reiseliv. Vellykket reisemålsutvikling skjer med 
utgangspunkt i kunnskap om markedets behov og hvordan disse kan skape lokal 
næringsaktivitet. 

2.2.1 Prioriteringer 

1) Reisemålsutviklingsprosesser3 i område som er motiverte og egnet for dette. 
a. Delfinansiering av 1-2 reisemålsutviklingsprosesser på steds-

/kommunenivå årlig. 
b. Stimulere til utvikling av fellesgoder som tjener både fastboende og 

besøkende (som f.eks. turstier, informasjonstiltak, sentrumsutvikling, 
rekreasjonsanlegg og kulturarvsressurser)  

 
2) Kvalitetssikring av reiselivsbedrifter og opplevelsesprodukter i Rogaland. 

a. Øke forståelse og aksept blant aktørene og det offentlige av sertifisering 
som virkemiddel  

b. Bruke nasjonalt anerkjente sertifiseringer aktivt i markedsføringen av et 
bærekraftig reiseliv i Rogaland 

c. Universell utforming av reiselivsbedrifter og opplevelsesprodukter  i 
Rogaland. 

 

                                                        
3
 , ”Begrepet reisemålsutvikling brukes om en styrt langsiktig og helhetlig utvikling av et steds 

potensial som reisemål. I et markedsorientert perspektiv betyr dette at man kartlegger og 
systematiserer forutsetningene og skaffer seg et bilde av hva som gir stedet attraksjonskraft og 
grunnlag for å skape næringsvirksomhet (behovsforståelse, salgbare produktkonsepter, lønnsom 
reisemålsutvikling). Hele veien forankret i et realistisk bilde av forutsetningene for å lykkes.” Hvitebok 
for reisemålsutvikling, s 16, Innovasjon Norge, Rapport nr-1, 2008 
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Satsingsområdet blir evaluert gjennom resultatmål og samfunnsmål. 
 
Resultatmål:  

 Det er gjennomført reisemålsutviklingsprosesser i aktuelle regioner/kommuner 
 Det regionale partnerskapets rolle i finansiering av fellesgoder er avklart 

 
Resultatmålene blir evaluert gjennom rapportering.  
 

2.2.2 Samfunnsmål:  

 Rogaland er ansett å ha et bærekraftig reiseliv (av reisende og fastboende) 
 Miljøsertifisering av bedrifter har økt i omfang. 

 
Samfunnsmålene blir evaluert gjennom statistikk/kvalitative undersøkelser og 
rapportering.  
 
 

2.3 Produktutvikling, markedsføring og salg 
Målrettet satsing på produktutvikling, markedsføring og salg, herunder nye fyrtårn 
og regionale satsingsområder. 

 
Rogaland har mye å by på til dagens turister som stiller høye krav til innholdet i 
reiselivsprodukter (opplevelsen) og til helhetlige løsninger. Det er ikke lenger 
tilstrekkelig å ha gode enkeltstående er for å vinne fram i en stadig sterkere 
internasjonal konkurranse. Man  må kunne tilby totalopplevelser som skiller seg positivt 
ut fra konkurrentene.  
 
Produktutvikling handler om å utvikle både nye og eksisterende tilbud 
(reiselivsprodukter), innholdet i disse og den helheten disse inngår i (opplevelsene). Det 
er derfor viktig å ha fokus på både kommersielle og ikke-kommersielle produkter. Det er 
nødvendig å ha fokus på kommersialisering gjennom hele prosessen fra ide til 
bestillingsklart produkt. 
 
Det er flere aktører som er aktive for å stimulere til produktutvikling og stå for pakking 
og markedsføring. Disse kan være fra næringen selv, kommunene, interkommunale 
selskap eller ulike prosjekt hos destinasjonsselskapene og andre aktører. Det er likevel 
innholdsleverandørene som står for mangfoldet i tilbudet til de reisende og det er viktig 
å holde fokus på systematisk kunnskaps- og markedsbasert arbeid med 
produktutvikling. Ikke minst er koblingen til NCET4 sin temasatsing, 
destinasjonsselskapene og relevante kunnskapsmiljøer vesentlig å utnytte. I et slikt 
”landskap” av aktører og aktiviteter er det viktig med samkjøring, evaluering og 
kvalitetssikring. 
 
Det er ikke mulig å utvikle alle potensielle og eksisterende reisemål samtidig. 
Produktutvikling i geografiske og tematiske områder som blir oppfattet å ha stort 
potensiale fremover blir derfor prioritert. 

                                                        
4 Norwegian Center of Expertice Tourism. Leia av FjordNorge 
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2.3.1 Prioriteringer  

1) Samordning av støtte til produktutvikling og foredling av eksisterende produkter 
gjennom rullering av handlingsprogrammet (RFK). 

 
2) Regionalt partnerskap for næringsutvikling utvikler tjenelige møteplasser for 

aktørene som arbeider med produktutvikling sammen med NCET og 
destinasjonsselskapene, for å oppnå kunnskapsbaserte utviklingsprosesser.  

 

2.3.2 Produktutvikling 

1) Øke innsatsen på MICEE–markedet i Stavangerregionen, Haugesund og Ryfylke.  
 

2) Lysefjorden med Preikestolen og Kjerag blir videre utviklet som fyrtårn for Norge 
a. Åpent større deler av året med tilpasset rutetilbud 
b. Flere tilbud om opplevelser  og bedre tilgang til naturen i og utenom 

sommersesongen 
c. Utbedring av stier, parkering og serviceanlegg 
d. Nye naturbaserte opplevelsesprodukter 
e. Utnytte posisjonen som attraksjonene i Lysefjorden har fått til å gi 

overrislingseffekt til andre deler av Lysefjorden og langs Nasjonal 
Turistveg Ryfylke 

 
3) Videreutvikling av Avaldsnes som kjerneområde for Norges vikinghistorie og 

tusenårssted for Rogaland 
a. Utvikle infrastruktur, bl.a. en historisk rundløype for bedre utnyttelse av 

kulturarven i området  
b. Utvikle Vikingattraksjon i Hafrsfjord som er knyttet opp til Avaldsnes samt 

tiltak knyttet til fortidslandsbyen Landa og andre aktuelle produkter 
 

4) Styrke Magma Geopark som regional attraksjon  
a. Utvikle tematurisme for geologi og kultur 
b. Bygge infrastruktur for tilgjengelighet og nye produkt 
c. Kobling til Nasjonal turistveg Jæren og Nordsjøvegen 
 

5) Nasjonal Turistveg Ryfylke blir knutepunkt/utgangspunkt for tilbud og 
aktiviteter i denne regionen. 
a. Stimulere til produktutvikling langs ruten – ”det nære vertskapet” med 

overnatting, lokalmat og aktiviteter  
b. Vandring – videreutvikle eksisterende ruter og utvikle nye med start fra 

turistveien 
c. Infrastruktur - tilrettelegging langs ruten, ferjer og annet kollektivtilbud 
d. Overføring av erfaringer til og samarbeid med Nasjonal Turistveg Jæren. 
 

6) Videreutvikle reiserutene Nordsjøvegen/North Sea Cycle Route/North Sea 
Trail/Nasjonal Turistveg Jæren  
a. Formidling om kystkulturen i Rogaland  
b. Videreutvikle tematurisme sykkel/vandring/bil 
c. Infrastruktur for bedre å ta i bruk ressursene  

 
7) Utvikle Kystpilgrimsleia – Rogaland/Nidaros 
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2.3.3 Resultatmål:  

a. Det er gjennomført kartlegging tuftet på omforente kriterier av instanser 
med offentlig finansiering som driver produktutvikling, samt deres mål for 
dette. 

b. Prosess for samordning har vært gjennomført i samarbeid med prosessen 
rundt oppgaveløsning på destinasjonsnivå. 

c. Skisse for ny organiserings- og samhandlingsstruktur er kommet på plass 
innen 2015. 

d. Tiltak knyttet til områdene med størst potensiale for langsiktig 
verdiskaping samt nasjonal og internasjonal drahjelp og/eller stor privat 
finansiering er prioritert i første fase i planperioden 
 

 

2.3.4 Samfunnsmål: 

a. Det er politisk aksept og omforent støtte for større 
produktutviklingsprosjekter og høy prioritering av slike. 

b.  Det er oppnådd forståelse i kommuner, i lokalmiljø og i næringer om at ny 
lokal produktutvikling skal være kunnskapsbasert og kobles med de 
overordnede satsningene. 

 

2.3.5 Markedsføring og salg av Rogaland som reisemål 

 
1) Til en hver tid søke etter og ta i bruk de beste løsningene for å gjøre produktene 

synlige for kundene og finne effektive salgs/kjøpsløsinger.  
a. Velge optimal kommunikasjons- og bookingløsning for reiselivet og 

stimulere til oppslutning om denne løsninga  
 

2) Styrke Rogaland på kundetilpasset markedsføring og salg 
a. Destinasjonsselskapet har overordnede markedsføringsansvaret nasjonalt 

og internasjonalt. 
b. FjordNorge har det overordnede markedsføringsansvaret internasjonalt 

og nasjonalt for ferie og fritid.  
 

3) Bedre pakking – kommersialisering og tematisering av produktene 
a. Fyrtårnsvalg blir gjort i produktutviklingsområdet 

Valg av målgrupper og markeder når det gjelder destinasjonene er 
reiselivsnæringens ansvar 

b. Satse på kunnskapsbaserte markedsprioriteringer og tiltak som gir salg 
c. Destinasjonsselskapene er pådrivere for produktpakking og samhandling 

med næringsaktørene. 
 

2.4 Organisering og samhandling  
Gjennomgå dagens organisering og samhandlingsformer for å finne frem til nye, 
tjenlige modeller og finansieringsordninger for å styrke reiselivet i Rogaland 
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Det er satt i gang et nasjonalt prosjektarbeid for å utvikle nye modeller for regional 
samhandling om og organisering av destinasjonsutvikling. Det er derfor naturlig at 
organisering av reiseliv og reiselivssektor i Rogaland blir koblet til dette arbeidet, og en 
vil derfor ikke prioritere arbeid med lokal organisering før nasjonale/regionale rammer 
er på plass.  5 
 
En har likevel følgende forventninger til arbeidet på nasjonalt og regionalt plan: 

- Eierne i destinasjonsselskapene (reiselivsnæringen og kommunene) og 
relevante aktører/organisasjoner lokalt og regionalt (bl.a. offentlige aktører 
og utviklings- og næringsselskap) må involveres bredt i diskusjoner og 
forankring av mulige finansierings-, eierskaps- og organiseringsmodeller. 

- Etablering av en reiselivsorganisering på Vestlandet med optimale 
finansierings- og eierskapsstrukturer som tar vare på både næringen, 
kommunene, andre offentlige aktører og andre reiselivsrelaterte 
aktører/organisasjoner sine behov for oppgaveløsning, oppgavefordeling 
og samhandling. 

- En vil arbeide for at Rogaland skal etableres som senter for arbeid med 
kompetansebygging, koblet opp mot utdannings-, forskings- og 
utviklingsinstitusjonene i fylket 

- MICEE-markedet har stor tyngde i regionen. Dette må få konsekvenser for 
ressursbruk og satsing på å videreutvikle denne – også nasjonalt 

 
Det er ønske om at en detaljert mulighetsstudie (forstudie/forprosjekt) med utredning 
og vurdering av alternative modeller for styrket samhandling, med mål om å konkludere 
og anbefale egnet regional og lokal organisering, blir brukt som metode i dette arbeidet. 
Dette arbeidet ønskes lagt opp som et samarbeid mellom destinasjonsselskapene, 
fylkeskommunen og NHD. 
 

2.5 Infrastruktur og samferdsel 
Tilrettelegging av infrastruktur og rutetilbud tilpasset reiselivet  

 
Infrastruktur for reiselivet handler om offentlige systemer som veier, flyplasser, 
cruisehavner, utenriksterminaler, museumsanlegg, gjestehavner for småbåter, tilkomst 
til attraksjoner, parkeringsplasser m.v. og private anlegg som hotell, skiheiser, 
restauranter og hyttegrender. I en mellomstilling er destinasjonsselskapenes 
turistinformasjoner (privat og offentlig finansierte) og for eksempel turløyper som er 
etablert av frivillige organisasjoner, men som også fungerer som viktig infrastruktur for 
å skape gode opplevelser for besøkende. 
 
Det offentlige med Statens Vegvesen og Fylkeskommunen er i samarbeid med 
transportselskapene gjennom anbudsprosessene de sentrale aktørene i å legge til rette 
transporttilbud for reisende – både turister og fastboende. På dette området møtes altså 
innbyggernes og de besøkendes behov for ruter og tilrettelegging for reiser med fly, tog, 
buss og båt. Men i praksis er fylkeskommunen sitt ruteplansystem først og fremst 
tilpasset innbyggernes behov og da spesielt skoleelevene. Tilsvarende forutsetter man at 
”Turistrutene” i stor grad skal være selvfinansierende.  

                                                        
5 Prosjekt i Nærings- og Handelsdepartementet : Restrukturering av reisemålsselskapene i Norge 
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Salg av reiselivsprodukter i det internasjonale turoperatørmarkedet skjer minst et år i 
forveien. Reiselivet har derfor behov for forutsigbare rammer når det gjelder rutetider 
(eller eksistensen av ruter i det hele tatt) og takster, for å kunne tilby pakker og 
enkeltprodukt der offentlig transport er del av tilbudet. Årlige rammebevilgninger fra 
staten til fylkeskommunen for samferdsel skaper en kortsiktig planleggingshorisont for 
reiselivet. Dersom en rute er tilbydd som del av en pakke, vil det ha store konsekvenser 
om denne skulle bli lagt ned som del av den årlige budsjettprosessen. Dette er et stort 
problem i alle fylker. 
 
Det er en felles utfordring å sørge for planleggingssystemer som kan tjene alle parter.  
 
Reiselivet må tilpasse seg at prisjusteringer og prisvekst for offentlig transport følger 
prisreguleringene ellers i samfunnet og at justeringene blir gjort samtidig som 
ruteplanen blir satt (i desember hvert år).   
 
Noen skoleruter egner seg spesielt godt også for turister og bør holdes oppe som et 
helårlig tilbud i samarbeid mellom destinasjonsselskapene, kommunene og 
transportselskapene. 
 
Fylkeskommunen har en sentral rolle i lovbestemt samferdsels- og arealplanlegging. 
Representantene fra reiselivsnæringen ønsker at RFK kan ta en pådriverrolle for bedre å 
inkludere reiselivets behov i aktuelle planprosesser.  Dette må i så fall knyttes opp mot 
bl.a. naturvernhensyn. (Jf. også Innovasjon Norges Hvitebok for reisemålsutvikling og 
ABC verktøyet for kobling av reiselivsutvikling mot statlige prioriteringer, som f.eks. 
vindmølleparker.) Det kan da være at eksisterende arenaer og prosesser trenger å 
suppleres og utvides for at reiselivets markedsmessige behov skal bli sett og tatt vare på 
tidligst mulig i planarbeidet.   

2.5.1 Prioriteringer 

1) Arbeide for at reiselivsforumet i fylket skal samordne innspill fra næringen og at 
det blir etablert tenlige samarbeidsformer inn mot eksisterende fora for  
areal- og transportplanlegging i fylket/på Vestlandet 
 

2) Opprettholde, tilføre og utnytte transporttilbud til og fra regionen 
a. Samarbeide med transportselskapene om markedsføring og pakking 
 

3) Bedre felles opplegg for nasjonal og regional ruteplanlegging  
a. Arbeide for at den regionale partnarskapen skal etablere tenlige arenaer 

der ruteplanlegging og andre viktige spørsmål for reiselivet kan drøftes 
med representantar for reiselivet 

b. Møte  det regionale partnarskapet for å drøfte infrastrukturspørsmål m.m. 
minst en gang i året (cruisehavner, riksveier, arealutnyttelse, etc.)  

c. Åpne for at samferdselsplanleggere får anledning til å delta på arenaer der 
reiselivets behov blir drøfta – t.d. reiselivskonferansen, felles møte med 
Fjord Norge m.m. 

d. Etablere årshjul for planprosessen der reiselivet får påvirke ruter og 
rutetider før fastsetting i desember 

e. Ruteendringer må minst legges 3 måneder fram i tid (Nasjonal 
Ruteplanlegger) 
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4) Harmonisering av takstregulativ og rabattordninger over fylkesgrensene 

a. Arbeide i Vestlandsrådet for like grupperabattordninger og regulativ for 
sammenlignbare reiser i Fjord Norge 

b. Arbeide for felles regionalt billettsystem 
 

5) Holde oppe helårlig buss- og båttilbud  
a. Tradisjonelle turistruter (f.eks. Tau-Preikestolhytta og sommerferge på 

Lysefjorden) blir i større grad koblet på det ordinære rutesystemet (som 
Kolumbus for tiden administrerer). 

b. Destinasjonsselskapene, transportører og Kolumbus utarbeider 
prioriteringsliste for spesifikke ruter som kan utvikles f.eks. fra skoleruter 
til helårlsruter, kapasitetsøkning på eksisterende ruter, etc.  

c. Nedlegging og endring av ruter som inngår i rundturer med langsiktig 
betydning i markedet skal vurderes særskilt i samarbeid med reiselivet 
(eksempelvis Norway and Lysefjorden in a nutshell).  Gjelde både 
Kollektivtransport og Turistruter. 

 
6) Trafikk inn til Rogaland med fly, båt, tog og buss.   

a. RFK skal være en pådriver for utvikling og utnyttelse av transport til/fra 
Rogaland.  Dette skal knyttes opp mot Nasjonale Turistveger. 

b. Kopling av transporttilbudene mot Nasjonale Turistveger 
 

7) Nasjonale Turistveier  
RFK bør være pådriver på etablering og øking av kollektivtransport og jobbe 
for bedre å utnytte turistveiene og Nordsjøveien som strategisk viktige 
reiseruter og som del av rundreiser innen Fjord Norge. Dette må skje i samråd 
med Nasjonale Turistveier og være koblet opp mot Fjord Norges 
prioriteringer. 
 

8) Utvikling og tilrettelegging av fellesgoder;  
a Fylket må ha en pådriverrolle overfor kommunene og andre lokale aktører 

for samhandling og utvikling av fellesgoder, da med et spesielt fokus på de 
store attraksjonene. For eksempel: sykkelstier, småbåtturisme 
(fritidsbåter), kajakk/kano og vandringer med tilhørende tilrettelegging 
og skilting, etc.  

b Legge til rette for utnyttelse og utvikling av modeller for fellesgode-
finansiering (ref. INs pilotprosjekt, og videreføring av dette i Rogaland) 

 
9) Stavanger har utviklet seg til å bli en stor cruisehavn i Norge og Haugesund legger 

opp til en omfattende satsing innen cruiseturisme der målsettingen er å bli en 
av Norges viktigste anløpshavner innen 2016.  
a) Utgangspunkt for utvikling av trafikk til områder/fjorder også ellers i 

fylket.  
b) Fylkeskommunen bør, i samspill med Stavanger Havn og Karmsund 

Havnevesen IKS, bidra til slik utvikling, med spesielt fokus på Lysefjorden i 
sør og Avaldsnesområdet i nord. 



 14 

2.5.2 Resultatmål: 

 Det er etablert/åpnet opp arenaer der reiselivsnæringen får medvirke til 
planlegging av samferdsel og infrastruktur i Rogaland. 

 Det er sterkere samordning mellom reiseliv og samferdsel på alle nivåer i 
forvaltningen, styrket tilbud for direkte forbindelser til fylket og samkjøring av et 
forutsigbart transporttilbud i og mellom de fire fylkene i FjordNorge. 
 

2.5.3 Samfunnsmål:  

 Rogaland blir av gjestene oppfattet som et serviceorientert og trygt fylke å reise og 
oppholde seg i, med markedsrettet, logisk og effektiv transport. 

 Reiselivet har generert aktiviteter på lokalsamfunnsnivå som bidrar til at 
arbeidsplasser, bosetting og viktige samfunnsfunksjoner blir ivaretatt 
(lokalbutikken, bussruter, svømmehall osv.) 

busetnad og viktige samfunnsfunksjonar blir haldne oppe eks den lokale butikken, 
bussen … 

 

2.6 Kompetanse og kvalitetsarbeid 
Bedre utnyttelse av Rogalands kompetansemiljø for å styrke kvalitet og sikre 
rekruttering til reiselivet.  

 
Reiselivsnæringen er i minst like stor grad som andre næringer avhengig av kompetent 
arbeidskraft og kontinuerlig arbeid med kvalitet i alle ledd. Det er stor konkurranse om 
gjestene. Positivt omdømme og gjestevurderinger (word of mouth) blir vesentlig for å 
holde seg ’in business’  
 
Kampen om kompetansen er også svært stor i Rogaland. Spesielt konkurrerer en med 
olje og energisektoren, finansnæringen m.fl. om topp utdannede ledere og investorer. 
Denne kampen er vanskelig å vinne i dagens situasjon. Næringen må arbeide aktivt med 
å legge til rette for å trekke til seg topp utdannet og topp erfaren arbeidskraft. Da trengs 
det forutsigbarhet og stabile arbeidsforhold for så mange som mulig. 
 
Sesongvariasjoner er typisk for det tradisjonelle Vestlandsreiselivet og det er 
utfordrende å holde seg med stabil og kvalifisert arbeidskraft i en bransje som også har 
utfordringer på bunnlinja. Dette er annerledes i byene, som har helårsdrift både på 
overnatting, servering og aktiviteter, men også her er det krevende å få tak i og holde på 
de rette folkene i en bransje med høyt tempo og ofte ubekvem arbeidstid. Det er viktig at 
næringen selv gjør seg attraktiv og tar godt i mot elever og nye arbeidstakere.  
Lyspunktene er der – For eksempel at de moderne aktivitetsvirksomhetene har høyt 
utdanningsnivå og ser ut til å appellere til ungdom. Det er også en trend at mange unge 
som vil overta gårdsbruk ønsker å utvikle grønn turisme og aktiviteter knyttet til dette 
som en del av driften.  
 
Utdanning i reiselivet har lange tradisjoner i Rogaland og Norsk hotellhøgskole er den 
største utdanningsinstitusjonen for høyere utdanning innen hotell og reiseliv i landet. 
NHS er den delen av UiS som rekrutterer flest studenter utenfor Vestlandet. Med over 
150 nye studenter hvert år, der rundt 60 % er tilreisende, har Rogaland bedre 
muligheter enn andre fylke til å sikre seg høy kompetanse på arbeidskraft i 
reiselivsnæringen. Det er også viktig for Rogaland å gjøre bedre bruk av 
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forskingskompetansen både ved Norsk Hotellhøgskole og andre høyskoler i fylket bl.a. 
for å sikre gode data til planlegging og strategiske avgjørelser for næringen og for å øke 
forståelsen for reiselivets plass i samfunnsutviklingen. 
 
Av studentene som kommer fra andre fylker er det nærmere 70 % som ønsker å bli i 
regionen etter endt utdanning. Det er likevel en stor andel som blir rekruttert inn i 
andre næringer pga. av at disse kan tilby bedre lønns- og arbeidsvilkår. 
 
Vi må sikre rekrutteringsgrunnlaget på lavere nivå (vi viser her til Fagskoletilbudet og 
tallet på plasser i fylket til å studere reiseliv på videregående nivå – det finnes bare en 
klasse i hele fylket) og innsatsen her bør i større grad komme eget fylke til gode gjennom 
bedre samordning av utdanningstilbudet. Jf. utfordringen rundt lærlingplasser som 
nevnt tidligere. 
 
 
Den generelle forventede kvalitet (”skulle-bare-mangle”-nivået) i tjenestene øker. I 
tillegg til grei transport, god seng og smakfull mat krever gjestene minnerike 
opplevelser. Økende fokus på opplevelser og aktiviteter (opplevelsesøkonomien) bør 
stimulere til bedre samhandling mellom by og land og til kompetanseheving på 
opplevelsesproduksjon i utdanningene. Det kan være å gjøre et måltid til en opplevelse 
ved å fortelle historien/opphavet til råvarene, ta gjestene med ut i naturen til 
spektakulære steder eller ”living-history”-opplevelser. Prioritering av MICEE-markedet 
med pre- og postturer er med og trekker i samme retning.  
 

2.6.1 Prioriteringer 

1) Kvalitetssystem – sertifisering. 
a. Vertskap: kursing og bevisstgjøring av alle som faktisk er en del av 

reiselivet – dette inkluderer også lokalsamfunn og ferjebillettørene 
b. Statistikk og markedskunnskap, markedsanalyse – mulig i samarbeid med 

NCET. 
c. Tilby kurs av typen ”Økonomi for ikke økonomer” 
d. Kvalitetssikre kurstilbud som er tilbudt 
e. Etablere et ARENA-prosjekt om kvalitet, vertskap og sertifisering innen 

reiseliv. 
 

2) Kartlegge og systematisere dagens tilbud/tilbydere av kompetanse på reiseliv og 
reiselivsrelaterte fagområder  

a. Kartlegge og synliggjøre karriereveier innenfor reiseliv. 
 

3) Kartlegge bedriftenes behov for kompetanseutvikling og utvikle kompetansetilbud 
for å møte bedriftenes behov  

Kompetansetilbud tilpasset framtidens opplevelsesprodusenter som f.eks. 
aktiviteter ute i naturen, matspesialiteter, historiefortelling, dramaturgi, osv.  
 

4) Styrke rekrutteringen til reiselivsnæringen 
a. Utforme utdanningsløp tilpasset dagens og framtidens behov ved hjelp av 

videregående skole, fagskole og høyere utdanning (praksisperioder, 
trainee, Y-veien og oppgaveskriving i samarbeid med næringen på flere 
nivåer) 
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b. Nye tilbud på flere utdanningsnivå (f.eks. mentorordninger og tilbud om 
internasjonal praksis) 

c. Kompetansetilbud for utenlandsk arbeidskraft  
d. Språkopplæring  
e. Opplæring i norsk regelverk  
f. Karriererådgiving for å få flere til å satse på reiselivet. Synliggjøring av 

yrkes- og utdanningstilbud 
g. Opplæring av rådgivere i ungdomsskolen. 
h. Øke antall studenter som gjennomfører Restaurant og matfag, og Service 

og samferdsel. 
i. Behov for å opprette flere lærlingplasser 
 

5) Kompetansesenter for reiselivsbedriftene i Rogaland: 
a. Styrking av nettverk og utviklingsmiljø eks UiS / NHS og NHO 
b. Spesielt styrke feltet bedriftsutvikling (inkl. produktutvikling) 
c. Stimulere til nye etableringer/entreprenørskap.  
d. Øke SKAPE sin innretning mot reiseliv  
e. Inkubator for nyetableringer med desentralisert tilnærming 

 
6) Styrke forskningsinnsatsen for reiselivet heller enn på reiselivet.  

Det er generelt sett et stort forskningsbehov innen dette feltet, og det behøves en 
fokusering på å utvikle solid statistikk på regional og fylkesnivå.  

 
Det er mangel på kunnskap om reiselivet i Rogaland. Det som trengs er et mer detaljert 
faktagrunnlag om de reisende når det gjelder motiver, for eksempel kunnskaper om hva 
som får gjester til å velge ulike reisemål, ruter, aktiviteter, typer overnatting mm. 
(segmentering). Denne forskningen må komme i tillegg til statistikk over overnatting 
(gjestedøgn), transportaktiviteter og besøkstall for attraksjoner. Dersom Rogaland 
prioriterer dette forskningsområdet vil dette kunne bli en modell som kan brukes i hele 
Norge. 
 
I tillegg er det stort behov for mer forskning som gjelder reiselivet som arbeidsplass, 
arbeidsvilkår for de ansatte i næringen. Med den forskningskompetansen vi har i fylket 
kan vi være ledene når det gjelder forskning på fellesskapsturisme og 
relasjoner/samarbeid mellom reiseliv og lokalsamfunn. 

 
  

2.6.2 Resultatmål: 

Det er etablert et ARENA-prosjekt for kompetanse- og kvalitetsheving i reiselivet 
i Rogaland 
Det er -prosjekt for kompetanse- og kvalitetsheving i reiselivet i Rogaland.  

2.6.3 Samfunnsmål:  

Reiselivsaktivitetene bidrar til større stabilitet i bosetting, arbeidsliv og 
lokalsamfunnsutvikling 
Forskning bidrar med faktabasert kunnskap om utvikling av reiselivet som 
næring og reiselivets betydning for lokalsamfunnene 

 


