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1. Bakgrunn 
 
Samfunnene i spesielt i Kyst-Finnmark er svært sårbare som følge av sin ensidige 
avhengighet av fiskerinæringen. Staten har signalisert at det vil være ønskelig å få til 
etableringer av annen virksomhet også, som eventuelt kan gi et bredere fundament til 
finnmarkskommuner1. Finnmark har i utgangspunktet store muligheter for å utvikle ny 
næringsvirksomhet. Fylket ligger rett ved Barentshavet med sine rike fiske- og 
petroleumsressurser. Fylket har også stort potensial for reiseliv. 
 
Reiselivsnæringen har over tid hatt en betydelig vekst både internasjonalt og i Norge. 
Også Finnmark som reisemål har hatt en meget positiv utvikling i de seneste årene. I 
dag finnes det mange gode produkter, samt dynamiske og voksende reisemål i 
Finnmark, som for eksempel Alta og Kirkenes. I kjølevannet av den generelle 
reiselivsveksten i Finnmark kan det forventes at også Varanger kommer til å få sin 
del av vekst, men dette forutsetter at man igangsetter en del nødvendige 
utviklingstiltak i regionen. 
 
Reiseliv er for tiden et veldig viktig satsingsområde i hele Finnmark. Dette ser man 
helt tydelig i forskjellige prosjekter og planer som involverer flere kommuner også i 
Øst-Finnmark. Gjennom nasjonal reiselivssatsing har Statens vegvesen erklært 
strekningen Varangerbotn - Hamningberg som unik i reiselivssammenheng, og 
bestemt seg for å gjøre dette til en spennende turistveg. Vi har også en framtidig 
nasjonalpark som strekker seg over alle tre kommunene, og som vil bli viktig i 
reiselivssammenheng. Også Finnmark Reiseliv har valgt å legge betydelige ressurser 
i å utvikle Øst-Finnmark som reisemål. Alt ligger til rette for å samarbeide om 
reiselivsutvikling i regionen. Ettersom både Nesseby-, Vadsø- og Vardø kommune 
ønsker å satse på reiseliv i framtiden, og vi allerede er engasjert i noen felles 
prosjekt, er alt tilrettelagt for at vi inngår et systematisk samarbeid. 
 
Nesseby-, Vadsø- og Vardø kommuner ønsker alle å satse på reiseliv, men har hittil 
ikke etablert et formelt, overordnet samarbeid innen reiselivsutvikling i Varanger. 
Kommunene har inntil nå hatt sine egne kommunale utviklingsprosjekter og planer og 
innen reiseliv og stedsutvikling, og ønsker nå å samarbeide om helhetlig 
reiselivsutvikling under fellesbetegnelsen Varanger. På bakgrunn av dette, og med 
ønske om framtidig samarbeid, har det blitt gjennomført flere møter og prosesser 
med de tre kommunene fra februar 2004 til dags dato. Dette har ført til etablering av 
”Varangergruppa” som koordinerer reiselivssamarbeid i Varanger. Varangergruppa er 
et samarbeidsforum for reiselivsutvikling i regionen og består av kommunenes og 
reiselivsnæringens representanter. 
 
Varangergruppa har gjennomført noen fellesprosjekter med positive resultater, og har 
etablert seg som en troverdig aktør innen reiseliv. Dette har ført til at Varangergruppa 
er blitt en reell samarbeidspartner med andre, både offentlige og private, 
reiselivsaktører i Finnmark. Ressurser til å arbeide målbevisst og effektivt med 
reiselivsutvikling i kommunene er begrenset, og for å komme videre i arbeidet er vi 
nødt til å ta et krafttak og formalisere vårt samarbeid. 
 

                                                 
1 St.meld. nr. 8 (2003-2004). Rikt mangfold i nord. Om tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms. 
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For å skape struktur og kontinuitet i reiselivsutvikling foreslo Varangergruppa at 
Nesseby, Vadsø og Vardø kommuner fatter et prinsipielt vedtak om at 
reiselivsutvikling i Varanger formaliseres og organiseres som et samarbeid mellom 
Nesseby, Vadsø og Vardø kommuner. Følgende ble vedtatt i Nesseby, Vadsø og 
Vardø kommunestyre i desember 2005: 
 
”... kommunestyre vedtar at reiselivsutvikling i Varangerregionen skal organiseres 
som et samarbeid mellom Nesseby, Vadsø og Vardø kommune. Varangergruppa 
delegeres myndighet til å utrede etablering av et destinasjonsselskap eller 
reiselivsforum som et fellestiltak mellom Nesseby, Vadsø og Vardø kommune, samt 
å lage en langsiktig strategisk utviklingsplan for reiseliv i Varanger...” 

1.1. Samarbeid om markedsføring 
 
Felles markedsføring har på mange måter dannet grunnlag for hele samarbeidet i 
Varanger. Vellykket fellesmarkedsføring gir god grunn til å bygge kommunenes 
samarbeid videre. Målet har vært siden oppstart, at regionen fungerer som et 
enhetlig reisemål med et variert og spennende opplevelsestilbud, og at også turister 
oppfatter Varanger som ett reisemål, ikke som tre enkeltkommuner i Øst-Finnmark. 
På den måten blir kommunene og regionen mer synlig og slagkraftig i 
reiselivssammenheng. I stedet for å markedsføre enkeltkommuner som reisemål, har 
Varangerkommunene de siste årene samarbeidet om markedsføring av Varanger 
som en destinasjon på messer og salgsutstillinger, samt på felles internettportal 
www.varanger.com.  
 
Grunnen til felles markedsføring er at våre tre kommuner følger Varangerfjorden og 
er bundet sammen på en naturlig måte. Turister som kommer hit bryr seg ikke om 
kommunegrenser. De har ingen (eller lite) kunnskap om de forskjellige kommunene, 
og ser på oss som en reiselivsdestinasjon de ønsker å besøke. Derfor har vi mye å 
tjene på ved å framstå som et samlet område for turistene, dog slik at kommunene i 
regionen bærer sitt eget særpreg. Ingen av de tre kommunen er store nok alene til å 
synes i mengden av alle de som forsøker å få reisendes oppmerksomhet. Alene har 
vi heller ikke et godt nok tilbud til å fremstå som et fristende reisemål i turisters øyne. 
Derfor vil gevinsten ved et slikt samarbeid være stor for alle parter. 
 
Varanger.com har vært et symbol for varangersamarbeidet og er det absolutt 
viktigste tiltaket man har gjort i fellesskap. Besøkstallene på www.varanger.com har 
vært stadig økende (figur 1). Siden lanseringen i januar 2005, har portalen til 
sammen hatt nesten 420 000 besøk (gjennomsnittlig ca. 12 600 / måned) og over     
1 700 000 sidevisninger. I 2007 har portalen hatt gjennomsnittlig ca. 28 000 besøk 
hver måned. Bekymringsfullt er at antallet sidevisninger pr. besøk er fallende. Dette 
gir en antydning om at portalen må videreutvikles og oppgraderes i fremtiden. 
 
Varanger.com har likevel blitt den mest besøkte reiselivsportalen for reisemål i hele 
Nord-Norge. Målt i antall besøkende er www.varanger.com 4 ganger større enn den 
nest største portalen www.visittroms.no og 7 ganger større enn 
www.visitnorthcape.com, som er den offisielle nettportalen til Finnmark Reiseliv. 
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Figur 1. Statistikk for www.varanger.com januar 2005 - september 2007 
 
Høye besøkstall genererer mye e-post og telefonhenvendelser til 
turistinformasjonene i Varanger gjennom hele året, og bidrar til at både Varanger og 
Finnmark blir mer kjent på markedet. Dette er meget positivt, men samtidig 
representerer dette en utfordring for varangerkommuner, fordi man ikke har lagt 
tilstrekkelige ressurser til utvikling og oppgradering av portalen eller til besvarelse av 
forespørsler. Det hjelper lite hvis nettportalen lever sitt eget isolerte liv uten 
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kommunikasjon med markedet. Det vil være ønskelig å få samtlige henvendelser 
besvart i løpet av 24 timer. Nå har vi opplevd at enkelte henvendelser blir ikke 
besvart i det hele tatt, og gjennomsnittlig har det tatt 3-4 dager for kundene å få svar. 
Problemet har vært mindre under høysesongen, når alle turistinformasjonene er 
bedre bemannet. 

1.2. Utvikling av Destinasjon Varanger  
 
I 2006 gjennomførte Varangergruppa et omfattende forprosjekt, som kartla de mest 
sentrale utviklingstrekk og -behov innen reiseliv i Varanger. Prosjektrapporten viser 
tydelig at reiselivsnæringen i Varanger har vært marginalt, men har de seneste årene 
vært i sterk vekst når det gjelder antall virksomheter innen reiseliv2. Det finnes en del 
klare utfordringer man må arbeide med, hvis man ønsker å lykkes i 
reiselivsutviklingen. Den viktigste er at samarbeidet i Varanger så langt har vært noe 
tilfeldig og ustrukturert, og at kommunene ikke har lagt inn tilstrekkelige ressurser for 
regionalt samarbeid. 
 
Generelt sett har reiselivet i Varanger hatt en meget positiv utvikling i de seneste 
årene. Flere nye bedrifter er etablert og mange har sett muligheter innenfor 
reiselivsnæringen. Bare for 4-5 år siden var det omtrent ikke opplevelses- og 
aktivitetsbedrifter i regionen. I løpet av de 3 siste årene har Varanger fått flere 
spesialiserte tilbydere av opplevelser og aktiviteter. I 2003 var det registrert 5 
opplevelses- og aktivitetsbedrifter i Varanger. I 2006 var det til sammen 20 
opplevelses- og aktivitetsleverandører. Også besøkstallene i museer viser en solid 
økning på 24 % fra 2003 til 2006. 
 
Overnattingskapasiteten i Varanger har økt betydelig (+68 %) under de siste 3 årene. 
Økning i antall sengeplasser innen feriehus og hytter har vært særdeles stor (+288 
%). I 2006 utgjorde feriehus og hytter 26 % av den totale kommersielle 
sengekapasiteten i Varanger, mens i 2003 var andelen 15 %. Til tross at antall 
tilbydere og antall sengeplasser har økt eksplosjonsartet, har beleggsutviklingen vært 
særdeles bra. Beleggsutviklingen i hotellene har vært relativt stabilt og i hytter og 
feriehus har man registrert en økning på ca. 20 %. Utviklingen har gått i retning at 
overnattingsplassene reserveres ofte lang tid i forveien og høysesongen er blitt 
lengre i Varanger. 
 
De naturgitte forholdene i Varangerregionen er godt egnet til å være med og 
konkurrere på reiselivsmarkedet. Regionen har en lang og variert kyst ved 
Varangerfjorden og Barentshavet. Det finnes interessante naturfenomener, store 
vidde- og fjellområder, gode lakseførende vassdrag, andre fiskevann og vassdrag, 
gode og varierte vilt- og fiskebestander, interessant biologi (spesielt kongekrabbe og 
fuglekolonier), geologi, kulturlandskap, kulturelt mangfold og spennende historie, 
samt en del interessante festivaler og arrangement som gir et godt grunnlag for 
satsing på turisme. Nå er det den lokale viljen og de lokale prosessene som avgjør 
hvor viktig reiseliv skal være som næring i Varanger. 
 

                                                 
2 Utvikling av Destinasjon Varanger - Prosjektrapport, Varangergruppa 10/2006. 
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1.3. Utfordringen 
 
Reiselivet skiller seg fra en del andre næringer ved at det ofte er behov for en 
stedsorganisering, og ved at bransjen består av mange elementer eller produkttyper. 
På mange områder er det et gjensidig avhengighetsforhold mellom bedriftene, og 
deler av denne avhengigheten er knyttet til stedene og regionene hvor bedrifter er 
lokalisert (attraksjoner og infrastruktur). Dette har resultert i at reiselivsnæringen i 
Norge og andre land har utviklet et organisasjonsapparat som er geografisk basert 
(ofte nasjonalt, regionalt og lokalt nivå). 
 
For at man kan lykkes med det videre arbeidet i Varanger er det avgjørende at både 
offentlige og næringslivet blir enige om hvordan regionen bør utvikles. Et reisemål er 
preget av mange bedrifter og offentlige aktører med i utgangspunktet ulike funksjoner 
og interesser som likevel må samarbeide for å lykkes som destinasjon. Det er særlig 
viktig at det legges større vekt på samarbeid enn intern konkurranse. I den videre 
prosessen er det viktig at alle parter blir enige om og forplikter seg til følgende 
punkter: 
 

• Enighet om målsettinger og ambisjonsnivået. Det må avklares hva reiselivets 
rolle som næring skal være i fremtidens Varanger og i hver enkel kommune. 
Ambisjonsnivået kan selvfølgelig variere fra kommune til kommune. 

• Lokal vilje til å ta konsekvensen av de valg man har gjort, og sikre ressurser til 
gjennomføringsfasen. 

• God organisering av utviklingsprosessen og det praktiske arbeidet som 
innebærer evt. etablering av et utviklings-/destinasjonsselskap. 

• Lokal vilje både hos offentlige og private aktører til å bruke tid og penger på 
utviklingsprosesser, som er i tråd med det ambisjonsnivået man har valgt. 

 
Varanger har veldig mye potensial som reisemål, men slik som situasjon er i dag, 
fremstår ”reiselivsproduktet Varanger” fortsatt uferdig. Det kreves tilrettelegging for 
kommersiell utnyttelse av de kvalitetene Varanger har å tilby. Hvis man ønsker å ta 
ett steg videre i reiselivsutvikling i regionen, må det i fellesskap spesielt satses på: 
 

• Formalisert og langsiktig regionalt samarbeid, som innebærer samarbeid 
mellom kommunene og mellom offentlige og privat sektor, for å utløse det 
potensialet man har i Varanger 

• Helhetlig reisemålsutvikling, med spesiell fokus på utvikling av både stedlig og 
reiselivsmessig infrastruktur, samt forbedring av reiselivsbedriftenes 
rammebetingelser 

• Markedsorientert produktutvikling og Varangers tydeligere posisjonering på 
markedet, gjerne ved å velge noen regionale spissprodukter som bidrar til å 
øke regionens attraksjonskraft, slik at man prøver å benytte det potensialet 
hver enkel kommune innehar 

 
I tillegg er det en rekke prosesser og tiltak som kan oppfattes primært som 
reiselivsnæringens oppgave, som likevel forutsetter samarbeid mellom alle parter i 
hele regionen: 
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• Produktenes tilgjengelighet, pakking og distribusjonsløsninger må betydelig 
utvikles. Dette er reiselivsnæringens oppgave. 

• Kompetanseutvikling blir et sentralt tema for reiselivsbedriftene i regionen. Her 
er det f.eks. Innovasjon Norge og Finnmark Reiseliv som bidrar. 

 
Kommunikasjonsløsninger, tilgjengelighet til regionen må også forbedres. Det er 
naturlig at denne typen utfordringer ivaretas av større fellesskap, for eksempel Øst-
Finnmark regionråd. Det er viktig å ha en klar rollefordeling for å lykkes med den 
videre satsingen. En del oppgaver er på offentliges ansvar og noen andre faller mer 
naturlig til næringen. 
 

2. Målsetting og rammer 
 
Et reisemål må ha en felles strategi og også en form for stedsadministrasjon (IKS, 
stiftelse, destinasjonsselskap e.l.) som ivaretar denne helheten, og som eier det 
rammeverket som utarbeides som styringsverktøy for utviklingen. Dersom Varanger 
skal utvikles som ett reisemål og ikke som tre enkeltkommuner er det et klart behov 
for en bedre felles vertskapsfunksjon, samt bedre koordinering og organisering av 
markedsføring og utvikling regionalt i Varanger.  
 
Kommunene ønsker å ha en bevisst og offensiv satsing på reiseliv i årene framover, 
og i større grad formalisere samarbeidet på dette feltet. Kommunene innser at i 
reiselivssammenheng vil man lykkes bedre gjennom å samarbeide fremfor å arbeide 
på egen hånd. Nesseby, Vadsø og Vardø kommune har gitt mandat til 
Varangergruppa for å utrede etablering av et destinasjons-/utviklingsselskap som 
skal formalisere og videreføre Varangergruppas arbeid. Varangergruppa skal også 
iverksette arbeid for å få laget en langsiktig strategisk utviklingsplan for reiseliv i 
Varanger. 
 
Målsetting for dette forprosjektet er utvikling av et konsept for felles 
stedsadministrasjon for reisemålet Varanger, samt f orberede og tilrettelegge 
for etablering av denne. 
 
Utgangspunktet for prosjektet er at alle 3 varangerkommuner ønsker å satse på 
reiseliv som en ny næring i regionen. Dette prosjektet skal ikke berøre 
strategiutvikling for Varanger. Arbeidet med strategiutvikling skal iverksettes først 
etter at felles stedsadministrasjon er etablert og virksom. Prosjektet skal ha en 
tidsramme fra juni 2007 til januar 2008. Varangergruppa skal ha følgende 
innholdsmessige rammer for prosjektet: 
 

1. Utvikling av felles vertskapsfunksjon 
• Utvikle en total løsning som både omfatter vertskapsfunksjonen (helårig 

turistinformasjon) så vel som felles markedsføring av Varanger 
• Varanger skal ha en fellesløsning for vertskap som omfatter så vel 

internettpresentasjon (www.varanger.com) som kart- og brosjyre-
produksjon, samt distribusjon 

• Felles markedsføring av Varanger skal prioriteres og regionen skal fremstå 
som en attraktiv og profilert leverandør inn mot vår felles merkevare 
Finnmark 
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2. Utvikling av felles funksjon for reiselivsutvikling i Varanger (Vardø, Vadsø og 

Nesseby kommune) 
• Reiselivsutvikling (næringsutvikling), strategiutvikling og koordinering/ 

gjennomføring av forskjellige prosjekter/tiltak som gjøres av kommunene, 
bedrifter og andre aktører (som f.eks. Finnmark Reiseliv AS, Varanger 
Næringssenter AS) skal være en viktig funksjon hos felles 
stedsadministrasjon i Varanger 

• Reiselivsrelatert saksbehandling for deltakende kommuner 
• Reiselivsfaglig kompetansebase for kommuner og reiselivsnæringen 
 

Målsettingen med den eventuelle selskapsetableringen er å få samordnet den 
regionale reiselivsutviklingen på en mest mulig effektiv måte. 

3. Organisering av prosjektet 
 
Nesseby, Vadsø og Vardø kommunestyre har gitt mandat til Varangergruppa for å 
utrede etablering av et felles destinasjons-/utviklingsselskap i Varanger. 

3.1 Prosjektledelse 
 
Prosjektansvarlig (PA):  Vardø, Vadsø og Nesseby kommune 
Prosjektleder (PL):   Jarkko Autero 

3.2 Øvrige roller 
 
Styringsgruppe bestående av 6 personer: 
 
Vardø kommune og representant fra Vardø Reiselivsforum (2) 
Vadsø kommune og representant fra Vadsø Reiselivsforum (2) 
Nesseby kommune og næringslivets representant (2) 
 

4. Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler 

4.1 Beslutningspunkter 
 
Prosjektet vil ha følgende overordnede beslutningspunkter: 
 

• Beslutning om oppstart - juni 2007 
• Sluttrapport og felles saksfremlegg - primo november 2007 
• Beslutning om igangsettelse av etablering av felles stedsadministrasjon for 

Varanger (kommunestyrevedtak) - desember 2007 

4.2 Oppfølging 
 
PA får informasjon gjennom arbeidsmøter og løpende kontakt med PL. Dette sikrer at 
alle kommuners ønsker og behov blir ivaretatt i prosessen. 
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4.3 Milepæler 
 
Prosjektet vil ha fokus på følgende milepæler: 
 

• August 2007:  Bearbeidelse av prosjektplan og utvikling av konseptet  
• September 2007:  Prosessmøte i Varangergruppa 
• Oktober 2007: Styringsgruppemøte 
• Oktober 2007: Prosessmøter med næringslivet 
• November 2007: Utarbeidelse av felles saksfremlegg til kommunestyrene 
• Desember 2007: Kommunestyrevedtak om etablering av felles tjeneste 
• Januar 2008:  Valg av interimsstyre - Etablering av felles steds- 
    administrasjon for Varanger 
• Januar 2008:  Valg av styre 
• Februar 2008:  Rekruttering av medarbeider 

 

5. Felles vertskapsfunksjon for Varanger 
 
Oppgaven er å gjøre informasjon om Varanger tilgjengelig for marked og for den 
enkelte turist som besøker Varanger, og gjennom dette styrke tilretteleggingen for 
salg for reiselivsbedriftene i Varanger. Målet er flere gjestedøgn, økt omsetning og 
flere etableringer innen reiseliv. I dag har man ikke satt av ressurser til å tilby en god 
vertskapsfunksjon i noen av varangerkommunene. Dette gjelder både 
turistinformasjon, drift og oppdatering av internettpresentasjon, produksjon av 
infomaterial (som tematiske kart, brosjyrer osv.) og bistand til presse- og 
visningsturer. 

5.1. Turistinformasjon 
 
Det finnes i dag ett helårsåpent turistkontor med grønn autorisasjon i Varanger 
(Varanger Turistinformasjon, avdeling Vadsø). Vardø kommune har sesongåpent 
turistkontor med begrenset åpningstid og ingen autorisasjon. Nesseby kommune har 
i dag lagt turistinformasjon under Varanger Samiske museum. 

 
Autorisasjonsordningen: 
Det er Innovasjon Norge som har en autorisasjonsordning for 
turistkontor. Denne innebærer at turistkontor kan søke om å få 
rød eller grønn autorisasjon. Rød er begrenset åpningstid (ofte 
sommeråpne kontor) og med litt lavere servicetilbud. Grønn 
autorisasjon omfatter helårsåpne kontor med utvidet åpningstid 
på sommeren, og med høyere krav til språk, service osv. 

 
God turistinformasjon om regionen omfatter langt mer enn service over skranke på 
sommeren. I dag utføres store deler av vertskapsfunksjonen via internett og e-post 
hele året. Vertskapsfunksjonen omfatter både å produsere og distribuere ulike former 
for informasjon, men også å være kontaktpunkt for enkeltpersoner 
(turister/tilreisende), presse og det profesjonelle markedet (turoperatører). 
 



 10

For det profesjonelle markedet, har man allerede to lokale turoperatører i regionen, 
Hexeria AS i Vardø og Varanger Panorama AS i Vadsø, som i samarbeid med 
turistkontor/destinasjonsselskap skal tilby gode løsninger for informasjon om 
organiserte turer og pakker. God turistinformasjon skal være basert på kunnskap om 
regionen og føre til økt salg. 
 
Turistkontor må også være markedsorientert. Med dette mener vi at man ikke bare 
kan ha informasjon om eget område, men også ha informasjon om andre steder 
(f.eks. Finnmark, Norge, Lappland). Erfaringsmessig buker ofte turistene et 
turistkontor for å orientere seg om det som ligger fram i tid. Turistkontor/ 
destinasjonsselskap skal ikke ha salgsfunksjon, for dette er private bedriftenes 
oppgave og ivaretas blant annet av regionens turoperatører. Vertskap og 
reisemålsmarkedsføring er en fellesfunksjon, hvor offentliges rolle er viktig. 

5.2. Internett 
 
Internett er kanskje det viktigste og mest effektive verktøyet for god turistinformasjon. 
Internettportalen danner grunnlaget for kontakt mellom forbrukere og turistkontoret/ 
destinasjonsselskapet. Varanger har en egen internettportal, www.varanger.com. 
Besøkstallene på www.varanger.com har vært stadig økende. 
 
Varanger.com gir informasjon om reisemålet Varanger på norsk, engelsk, tysk, 
fransk, finsk og i løpet av 2007 også på russisk. 
 
Etter lansering av nettportalen har man kun kjørt en omfattende oppgradering. Dette 
skyldes av manglende ressurser og noe uklare ansvarsforhold i forhold til dette. I 
tillegg er responsen på forespørsler som kommer gjennom portalen for svak i dag, 
både når det gjelder kvalitet og hvor raskt man besvarer henvendelser. Det 
planlegges en omfattende oppgradering av portalen, som gir oss anledningen for 
bedre å benytte de mulighetene som internett tilbyr for interaktiv kommunikasjon. 
 
Det er åpenbart at man nødvendigvis må bruke mer ressurser for å få dette til å 
fungere bedre. 

5.3. Brosjyrer og kart 
 
Mens internett er viktig for å planlegge reisen er fremdeles brosjyrer og tematiske 
kart viktige når man har fått lysten til å vite mer om reisemålet og etter at man har 
kommet til stedet. Dessuten er brosjyrer ofte mer effektiv måte å gi en kortfattet og 
helhetlig informasjon på til kunden. En brosjyre vil også være viktig for å bli synlige 
på andre turistkontor, på messer osv. 
 
Tematiske kart er ofte viktige for tilreisende som planlegger naturbaserte opplevelser 
på egenhånd. Informasjon om turløyper, skiløyper, skutertraseer osv. er ofte 
etterspurt tilleggsinformasjon turistene ønsker. 
 
I dag har man forskjellige brosjyrer for enkeltkommuner og enkelte attraksjoner, men 
ikke noe felles turistbrosjyre for Varanger. Man har heller ikke utarbeidet tematiske 
(aktiviteter/kultur) brosjyrer for kommunene eller regionen. 
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I tillegg har man i de tre siste årene hatt sommerprogram med faste avganger for 
Vadsø og Vardø. Det er et mål å få laget felles sommerprogram for Varanger i 2008 
og felles vinterprogram for vintersesongen 2008-09. 
 
Det er målsetting at alt av markedskommunikasjon på trykte medier skal foregå 
under fellesbetegnelsen Varanger som legges under finnmarksprofilen. 

5.4. Presse- og visningsturer 
 
Skal man jobbe godt med en destinasjon bør destinasjonen ha et visst antall presse 
og turoperatører i sitt område årlig. For å få til dette må minst to forhold være på 
plass: 
 

• Regionen må være interessant for markedet 
• Regionen må være knyttet opp til Finnmark Reiseliv som igjen formidler 

kontakten videre til presse/turoperatører og Innovasjon Norge, og som 
også organiserer og gjennomfører turer 

 
Selv om det arrangeres hvert år en del visningsturer i Øst-Finnmark, har bare et fåtall 
av disse blitt gjennomført i Varanger. Informasjon om reisemålets totaltilbud er ikke 
fremstilt godt nok. En felles stedsadministrasjon bør ta ansvar for presse- og 
visningsturer som skal gjennomføres på vegne av reiselivsnæringen i Varanger. 
Stedsadministrasjonen bør også være ansvarlig for å bistå journalister som ønsker å 
skrive om regionen, være behjelpelig med informasjon og praktisk tilrettelegging i 
ulike sammenhenger for turoperatører, og evt. formidle salgskontakt videre til våre 
lokale turoperatører. 

5.5. Felles markedsføring 
 
Viktige punkter i forbindelse med felles markedsføring: 
 

• Styrking og synliggjøring av Varanger som et enhetlig reisemål i Finnmark 
• Felles markedsplan 
• Felles profileringsverktøy/-utstyr 
• Messer, brosjyrer, plakater 

 
Markedsføring skal gjennomføres i samarbeid med Innovasjon Norge, Finnmark 
Reiseliv og andre relevante aktører både inn og utland. Bruken av felles 
finnmarksprofil er viktig for å skape synergier og bedre gjenkjennelseseffekt i 
markedsføringen. 
 
Man skal prioritere bruken av de kanaler og kontakter Finnmark Reiseliv har, for å 
gjøre markedsføringen mer kostnadseffektiv. Det vil også være ønskelig at 
stedsadministrasjon for Varanger blir regionens reiselivsbedrifters fellesorganisasjon 
og ansikt utad i den markedsføringen som gjøres i regi av Finnmark Reiseliv. Dette 
bidrar til å styrke Varangers posisjon i Finnmark. 
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6. Utviklingsfunksjon 
 
Natur og kultur, landskaper, byer og tettsteder med opplevelseskvaliteter og 
aktivitetsmuligheter er i en slik sammenheng ikke bare en ramme for reiselivet, men 
også en viktig del av produktet. Det er en strategisk viktig utfordring for kommunene 
og reiselivsnæringen framover å utvikle slike elementer i reisemålet slik at de 
framstår med en klar profil, sammenheng i produkttilbudet og kvalitet i alle ledd. 
 
Utviklingsfunksjonen hos stedsadministrasjon er en viktig oppgave og handler om 
helhetlig reisemålsutvikling. Reisemålsutvikling er en prosess som i første rekke er 
bedriftenes ansvar og har et klart næringsmessig mål. Samtidig er samhandling med 
kommunene og andre offentlige aktører nødvendig for å få et godt og helhetlig 
resultat. Det overordnede mål for den offentlige innsatsen må være å styrke 
reisemålet som produkt (stedlige kvaliteter), som grunnlag for sterkere 
markedsposisjon og økt lønnsomhet for bedriftene. 
 
Hensikten med en felles utviklingsfunksjon hos stedsadministrasjon er at: 
 

• Varangerregionens posisjon som reisemål i Finnmark blir styrket 
• reiseliv er en vekstnæring og regionen har gode forutsetninger innen reiseliv  
• antall lønnsomme reiselivsrelaterte arbeidsplasser øker 
• kartlegge regionens potensial innen reiseliv og lage en regional 

utviklingsstrategi og handlingsplan  
• avklare næringens behov for forpliktende, strategisk samarbeid, og evt. å 

fungere som et felles regionalt samarbeidsforum for reiselivsnæringen og 
kommunene 

 
Arbeidet med reisemålsutvikling er komplisert. Gjennomføring og resultat skal kunne 
måles i bedret kundetilfredshet, økt antall turister, økt interesse fra investorer og 
finansieringsinstitusjoner, økt langsiktighet i utviklingen og et samarbeidsklima som 
sikrer videre utvikling av nødvendig infrastruktur på reisemålet. 
 
Det er med andre ord mange utviklingsorierte oppgaver, hvor både kommunene og 
næringslivet er viktige aktører for at man skal lykkes. Her er det sentralt at rollene 
avklares, slik at partene bidrar med de ressurser og den kompetanse som de har 
best forutsetning for å bidra med.  
 
Kommunene kan bidra til å legge til rette for utvikling av markedsrettede produkter og 
reisemål. Det kan skje blant annet ved at offentliges innsats legges til rette for: 
 

• En effektiv og målrettet virkemiddelbruk som støtter opp om utvikling av 
reiselivsbedrifter med et vekst- og lønnsomhetspotensial. 

• Bedre koordinering og en sterkere konsentrasjon av den offentlige innsatsen til 
infrastruktur på regionalt og lokalt nivå forankret i næringenes behov og 
utfordringer. 

 
I utgangspunktet er det slik at kommunene ikke skal drive med reiselivsutvikling, men 
være en tilrettelegger for at næringslivet selv kan skape vekst, og for at nye 
næringsaktører kan etablere seg i regionen. Kommunenes rolle som arealforvalter og 
tilrettelegger blir særlig viktig innen utvikling av infrastruktur, samt som skaper av 
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bedre og mer forutsigbare rammebetingelser for næringen. Det er viktig å samkjøre 
kommunale og næringslivets utviklingstiltak. Reiselivsbedrifter og offentlige aktører 
må samarbeide for å lykkes som en destinasjon. 
 
Det er viktig å huske på at Varangerkommunene har forskjellige utgangspunkt og 
forutsetninger for utviklingen, spesielt i den fasen vi er i nå. En sterkere og mer 
konsentrert innsats for tilrettelegging og utvikling av reisemål er nødvendig for å møte 
den harde internasjonale konkurransen og også den interne konkurransen mellom 
reisemål i Finnmark. 

6.1. Utarbeidelse av en langsiktig utviklingsplan for Varanger 
 
Et reisemål er preget av mange bedrifter og offentlige aktører med i utgangspunktet 
ulike funksjoner og interesser som likevel må samarbeide for å lykkes som 
destinasjon. Det er helt nødvendig å utarbeide en felles langsiktig utviklingsplan for 
kommunene og reiselivsnæringen i regionen. Pr i dag preges denne næringen av 
små og spredte bedrifter som ikke har nødvendig kapasitet til å løfte og utvikle 
Varanger som reisemål. Bare gjennom strategisk og langsiktig planlegging og 
offentliges aktiv involvering er det mulig å få til en ønsket utvikling. 
 
Det er først og fremst kommunene selv som skal bestemme hvilket ambisjonsnivå 
man skal ha i utvikling av regionen som et reisemål. Utvikling av infrastruktur som 
kreves i ethvert reisemål er tids- og kostnadskrevende, men samtidig en helt 
nødvendig forutsetning for at reiselivsnæringen i hvert enkelt kommune og i regionen 
kan vokse. 
 
Utviklingsplan for Varanger skal ta for seg langsiktige veivalg både innen 
markedsføring, produktutvikling, arealbruk, samarbeid med kultur og landbruk, 
utvikling av nødvendig infrastruktur. Det er viktig at det brukes ressurser til å realisere 
planen. 
 
Reisemålsutvikling som prosess omfatter statusanalyse, strategiutvikling med valg av 
profil og prioritering av tiltak, gjennomføring og evaluering. Strategien som utvikles, 
vil være et grunnlag for innsats fra bedriftene, lokale myndigheter og 
virkemiddelapparat i gjennomføringen. Tiltakene kan dreie seg om utvikling av 
kommersielle produkter og produktpakker, etablering av reiselivsmessig infrastruktur 
og andre steds- eller miljørelaterte tiltak. 
 
Reiselivsutvikling (næringsutvikling) og strategiutvikling, samt koordinering av 
forskjellige prosjekter/tiltak som gjøres av kommunene, bedrifter og andre aktører 
(som f.eks. Finnmark Reiseliv AS, Varanger Næringssenter AS) skal være en viktig 
funksjon hos felles stedsadministrasjon i Varanger. Dette må være basert på 
kommunenes egne ønsker og behov, og det må også være rom for hver enkelt 
kommune å bestemme selv hvor fort utviklingstiltak skal iverksettes og hvilke 
økonomiske ressurser man stiller til rådighet. 
 
Utarbeidelse og iverksettelse av en årlig markeds- og handlingsplan, basert på vår 
langsiktige utviklingsplan, skal være en av de viktigste løpende utviklingsoppgaver en 
felles stedsadministrasjon skal ha. 
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6.2. Felles saksbehandling, utviklingsressurs og kompetansebase 
 
Reisemålsutvikling handler om hvordan et reisemål best kan utvikles for å gi 
lønnsomme bedrifter, fornøyde gjester og et godt lokalsamfunn – på kort og på lang 
sikt.  
 
Reisemålsutvikling er et sammensatt fagområde og krever kompetanse på en rekke 
områder. Det handler om spennet fra enkeltbedriftenes hverdag via strategiutvikling 
på stedsnivå til markedsmessig posisjonering, måling av kundetilfredshet, fysisk 
planlegging og bærekraftig utvikling osv. Det er tenkt at en stedsorganisasjon skal 
fungere også som en reiselivsfaglig kompetansebase for deltakende kommuner og 
reiselivsnæringen og dermed bistår i beslutningsprosesser. Man kan si det slik at 
felles stedsadministrasjon skal fungere som et kompetent interkommunalt 
næringsutviklingsselskap. 
 
Selskapet blir eiernes redskap for utvikling og styring av regionale/interkommunale 
prosjekt innen reiselivsutvikling. Dette kan være saksbehandling i næringssaker, 
oppfølging av større enkeltsaker og utviklingsprosjekter, kontakt og 
informasjonsutveksling mellom næringsliv og kommunene. Også sekretariatsfunksjon 
for lokale reiselivsfora kan være en funksjon hos stedsadministrasjon. 
 
Selskapet skal være et verktøy for kommunene innen næringsutvikling ved å: 
 

• Legge til rette for god kontakt mellom det offentlige og næringsdrivende  
• Arbeide for vekst og nyskaping i regionen 
• Levere tjenester knyttet til saksbehandling innen næringssaker (reiseliv) 
• Bistå i regionalt utviklingsarbeid 
• Synliggjøre regionens næringsliv og muligheter overfor investormiljøer 

 

7. Organisasjonsmodeller for regionalt reiselivssamarbeid 
 
Det finnes flere mulige organisasjonsmodeller for å løse en felles vertskaps- og 
utviklingsfunksjon for Varanger. De vanligste organisasjonsløsningene for reisemål i 
denne sammenhengen er: 
 

• kommunen / interkommunalt selskap 
• aksjeselskap, hvor eieren kan være kommunen(e), næringen eller begge 
• mer uformelle organisering, som for eksempel: 

o uformelle kommunalt samarbeid 
o reiselivsforum/-lag e.l. som inngår en partnerskapsavtale med 

kommunen(e) og som drives av næringen selv 
o stiftelse, hvor eieren kan være kommunen(e), næringen eller begge 
o tidsbegrenset prosjektorganisering 

 
Valg av den best egnede organisasjonsformen er avhengig av hvilke oppgaver 
selskapet skal ha og hvilke samarbeidspartnere man velger å ha i organisasjonen. 
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Kommunene og evt. næringslivet må involveres i prosessen, når man prøver å finne 
den beste mulige løsningen for organisering av stedsadministrasjon for Varanger. 

7.1. Interkommunalt selskap (IKS) 
 
Dersom kommunene vil overlate til et særskilt samarbeidsorgan å treffe beslutninger 
som binder deltakerne, må det imidlertid være et rettslig grunnlag både for 
etableringen av organisasjonen og for overføring av oppgaver til 
samarbeidsorganisasjonen. 
 
Samarbeid mellom flere kommuner og/eller fylkeskommuner og interkommunale 
selskap kan organiseres som interkommunale selskap etter lov 29. januar 1999 nr. 6 
om interkommunale selskap (IKS). 
 
Interkommunalt samarbeid med organisatorisk overbygning (IKS) er regulert både i 
kommuneloven, loven om interkommunale selskaper, den offentligrettslige 
særlovgivningen og den privatrettslige lovgivningen. Innen spesielle fagfelt kan det 
lønne seg for nabokommuner å samarbeide gjennom å danne et interkommunalt 
selskap. Flere kommuner eier da selskapet sammen. 
 
Interkommunale selskap er rettslig og økonomisk skilt fra deltakerkommunene. Et 
IKS utgjør et selvstendig rettssubjekt som rettslig og økonomisk er atskilt fra 
deltakerkommunene. Det har sin egen formue og inntekter, og svarer selv for sine 
forpliktelser. Selskapet inngår og er selv part i rettssaker og overfor 
forvaltningsmyndighetene. 
 
Hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for en andel av selskapets samlede 
forpliktelser. Dette skiller interkommunale selskaper fra aksjeselskap, hvor 
deltakeransvaret er begrenset. Samlet skal deltakernes ansvarsandeler i et IKS 
utgjøre selskapets samlede forpliktelser. Deltakerkommunene får imidlertid større 
innflytelse over forvaltningen av det interkommunale selskapet. 
 
Selskapets øverste myndighet er representantskapet som består av minst ett 
medlem fra hver kommune. Representantskapet kan omgjøre styrets vedtak. Det er 
bare kommuner som kan være eiere av et IKS, og dette utelukker muligheten til at 
næringslivet er med på eiersiden. 

7.2. Aksjeselskap 
 
Kommunene velger ofte å danne et aksjeselskap dersom virksomheten foregår i et 
konkurranseutsatt marked. Dette gir bedre konkurranseforhold og mulighet for å ha 
andre eiere enn kommunale. I et AS er det mulig også å ha næringslivet med på 
eiersiden, i motsetning til IKS. 
 
Med aksjeselskap (AS) forstås ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har 
personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen 
utgjør selskapets samlede forpliktelser, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. Selskapet 
betraktes som en selvstendig (juridisk) enhet. Lov om aksjeselskaper gjelder ikke 
allmennaksjeselskaper (ASA). Det som først og fremst kjennetegner et aksjeselskap 
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fra andre næringsvirksomhetenes organisasjonsform er aksjeeiernes begrensede 
ansvar for selskapsgjelden. 
 
At aksjeeierne har et begrenset ansvar for selskapsgjelden, betyr at deres ansvar er 
begrenset til det aksjeinnskuddet som de forplikter seg til å betale når de tegner 
aksjer i selskapet. Selskapets kreditorer kan bare søke dekning i selskapets 
eiendeler og formue for øvrig. Forhold som gjelder aksjeeierne seg imellom, 
reguleres med egen aksjonæravtale.  
 
Selv om selskapet går konkurs, kan kreditorene ikke kreve at aksjeeierne dekker 
selskapets gjeld. Det kan heller ikke kreves at aksjeeierne gjør innskudd i selskapet 
utover det aksjeinnskuddet den enkelte aksjeeier skal betale. 
 
Et aksjeselskap kan stiftes og eies av en person eller det kan være mange aksjeeiere 
(aksjonærer).  Krav til minimum aksjekapital er kr 100.000, som skal være innbetalt 
før registrering av selskapet. Aksjekapitalen kan inndekkes med tinginnskudd eller 
penger. 
 
Styret har det overordnete ansvar for forvaltningen av selskapet, og eierne har 
myndighet gjennom generalforsamlingen. Dette betyr at kommunen som aksjeeier 
ikke kan gi pålegg til selskapets styre uten at dette skjer i form av en beslutning fra 
generalforsamlingen. Nivået på eierandelen må derfor tilpasses kommunens mål 
med eierskapet. 

7.3. Stiftelser, medlemslag og uformelle samarbeid 
 
Interkommunalt samarbeid foregår på mange ulike områder og i ulike former. Et 
hovedskille går mellom samarbeid som har en organisatorisk overbygning og 
samarbeid som skjer uten en slik overbygning. 
 
Interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning kommer bl.a. til uttrykk 
der kommuner kjøper og selger tjenester av hverandre. For slikt samarbeid behøves 
det ingen hjemmel eller spesiell lovbestemt organisasjonsform. Forholdet mellom 
partene reguleres fullt ut av den avtale som er inngått. 
 
Kommunene kan også løse oppgaver sammen med andre også gjennom stiftelser, 
medlemslag og mer uformelle strukturer. Disse organisasjonene får tildelt årlig støtte 
og må rapportere til kommunen. De fleste av disse engasjementene er organisert slik 
at utbytte ikke kan tas ut. 
 
Samvirke 
Samvirke er en selskapsform som i første rekke er aktuell for dem som starter 
selskap, interesseorganisasjon eller andelslag sammen med andre, og er 
kjennetegnet ved at den tar sikte på å dekke deltakernes nytte. Samvirkeselskap/ 
andelslag (BA) skiller seg fra andre selskapsformer ved at den er brukereid, 
brukerstyrt og har brukernytte som formål. Deltakernes ansvar for selskapets 
forpliktelser er begrenset til det andelsinnskuddet de har gjort i selskapet (på samme 
måte som aksjeselskap). 
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Stiftelse 
Det karakteristiske for stiftelsene er at de har sitt grunnlag i en disposisjon som stiller 
en formuesverdi selvstendig til rådighet for et bestemt formål. Stiftelsene er 
selveiende juridiske personer. Stiftelsen må ha en kapitalbase. Denne grunnkapitalen 
utgjør fundamentet til stiftelsens liv. Loven oppstiller ingen begrensninger i hva slags 
formuesverdier grunnkapitalen skal bestå av. Stiftelsen må også ha et formål, men 
lovens oppregning av hvilke formål en stiftelse kan ha, er ikke klart definert. Formålet 
må være bestemt angitt i vedtektene. 
 
Reiselivsslag 
Partnerskap med eksisterende reiselivslag eller -forum er også en mulig løsning. Et 
godt eksempel på dette er Sør-Varanger Reiselivsforum, som er en 
interesseorganisasjon for reiselivsnæringen i Sør-Varanger. Reiselivsforum har 
inngått en partnerskapsavtale med kommunen om drift av turistinformasjon og om 
næringslivsdrevet reiselivsutvikling. Sør-Varanger Reiselivsforum ble stiftet i 2001. 
Denne sammenslutningen av reiselivsorienterte bedrifter er den største samlingen av 
bedrifter i kommunen. Mer enn 50 bedrifter og 250 ansatte sysselsettes gjennom 
Reiselivsforums medlemsbedrifter. 
 
Prosjektorganisering 
Reiselivsutviklingsarbeidet kan også organiseres i en prosjektorganisasjon integrert i 
kommunenes administrasjon. Prosjektorganisasjonen kan ha prosjektleder og egen 
styringsgruppe, som rapporterer til kommunenes rådmenn/næringsavdelinger. 
Prosjektorganisering er avhengig av at kommunene har ressurser til drift, utvikling og 
oppfølging. Det som kjennetegner prosjektorganisering er at den er tidsbegrenset. 
Prosjektorganisering i reisemålsutvikling er ofte brukt til gjennomføring av 
utviklingstiltak og -prosjekter, men ikke som permanent modell for 
stedsadministrasjon. 
 

8. Organisering av felles stedsadministrasjon 
 
Etablering av felles stedsadministrasjon med vertskaps- og utviklingsfunksjon vil gi 
deltakende kommuner en viktig profesjonell ressurs innen reiselivsutvikling og vil 
samtidig redusere kommunenes behov for å bruke egne begrensede ressurser til 
reiselivsutvikling. Hensikten med selskapsetableringen er å få til en permanent 
ordning for regional reiselivsutvikling. Målsetting er å skape en mest mulig 
kostnadseffektiv organisering av fellestiltak for å oppnå visjonen som er definert: 
 

”Selskapet skal være et verktøy for at Varanger blir en av de 
ledende destinasjonene i Finnmark”. 

 
En formell organisering rundt regionalt reiselivsutviklingsarbeid er nødvendig, hvis 
man ønsker å satse på reiseliv, både for å kunne ha nødvendig styring og kontroll, og 
for enklere å kunne måle effektene av ressursbruken. En optimal løsning tror vi, vil 
være en felles eid organisasjon, hvor maktforholdene på eiersiden er like mellom 
kommunene, og som tilbyr også næringslivet en mulighet til å være med i 
utviklingsprosesser. 
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Det er vanlig at i etablerte reisemål det er destinasjonsselskap som koordinerer 
markedsføring og reisemålsutvikling (WTO 2004)3. Finansiering av 
destinasjonsselskap skjer vanligvis gjennom offentlige tilskudd, medlemskontingent 
og evt. salg av tjenester (kommunale tjenestekjøp). 
 
Destinasjonsselskapenes største utfordring ligger nettopp i at markedsføring i stor 
grad er ”fellesgoder”. Oppslutningen om felles oppgaver er ofte varierende. Enkelte 
bedrifter og kulturinstitusjoner bidrar ikke til felles markedsføring, fordi de uansett 
oppnår effekter som gratispassasjerer. Det er derfor reisemålsmarkedsføring ofte 
oppfattes som offentliges oppgave. 
 
En effektiv produksjon av markedsføringstjenester av fellesgoder (for eksempel 
reisemålsmarkedsføring) forutsetter at det offentlige tar en betydelig rolle i 
finansieringen av slike goder. Hvis markedsføring kun er styrt av private bedrifter kan 
det være slik at deres interesser vil prioriteres framfor samfunnets ofte mer 
langsiktige interesser. Det vil dermed kunne være avvik i forhold til hva som er best 
totalt sett for samfunnet. 
 
Tidligere var det vanlig at strukturen bestod av lokale kommunebaserte reiselivslag. 
Disse har medlemmer blant reiselivsbedriftene i kommunen. Reiselivslagene kan 
være både kommunale og private. Over de lokale lagene var/er det reiselivsråd for 
hvert fylke. I Finnmark har vi Finnmark Reiseliv som er organisert som AS. Den 
gamle strukturen finnes forsatt, men samtidig har det vokst frem en mer moderne og 
mer markedsrettet struktur. 
 
I den nye strukturen finnes det destinasjonsselskaper som omfatter større 
geografiske områder enn de kommunebaserte reiselivslagene. Et 
destinasjonsselskap er som regel er et aksjeselskap eller en stiftelse hvor flere 
kommunale/lokale reiselivslag går sammen innen et naturlig område (en destinasjon) 
som ikke er avgrenset av kommunegrenser, men av aktivitets- og opplevelsestilbud. 
 
Det er viktig at stedsadministrasjon for Varanger kan fremstå som en sterk og godt 
fundamentert organisasjon i det viktige arbeidet som skal gjøres i fremtiden. Det 
kreves videre at felles stedsadministrasjon både skal ha et økonomisk og faglig 
fundament som gjør den til en aktør som både kan ta på seg forpliktelser og være en 
langsiktig samarbeidspartner med kommunene og næringslivet. 
 
Etter Varangergruppas vurdering bør Destinasjon Varanger få en ”strammere 
organisering” enn samvirke, stiftelse eller reiselivslag. Uformelle 
samarbeidsorganisasjoner har en tendens til å være mindre forpliktende enn 
permanent institusjonalisert organisering, som for eksempel AS eller IKS. I tillegg er 
organisasjonens økonomistyring noe enklere og mer forutsigbar i en permanent 
organisasjon. Derfor vil det, etter Varangergruppas vurdering, være naturlig å velge 
enten interkommunalt selskap eller aksjeselskap som organisasjonsform. Dette for å 
få inn lovmessige krav tilknyttet styring og regnskapsføring, samt ansvar for de 
disposisjoner som foretas. 
 
 

                                                 
3 WTO (2004). Survey of Destination Management Organizations. World Tourism Organization. 
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8.1. Alternativ 1 - Aksjeselskap 
 
Utgangspunktet er at et felles eid selskap vil være det beste utgangspunkt for godt 
samvirke mellom kommunene og reiselivsnæringen. Gjensidige forpliktelser gjennom 
felles eierskap og jevnbyrdighet i styringen av selskapet skulle borge for at alle parter 
gjør sitt beste for at dette felles prosjektet skal lykkes. Det foreslås at Destinasjon 
Varanger AS skal ha følgende eierstruktur: 
 
  Aksjeandel Styremedlemmer 

Nesseby kommune 20 % 1 
Vadsø kommune 20 % 1 

Offentlige 60 % 

Vardø kommune 20 % 1 
Næringslivet 40 % Reiselivsnæringen 40 % 2 
 
Et felles eid selskap er imidlertid ikke uproblematisk når kommunene, som i dette 
tilfellet forutsettes å være en betydelig kunde, samtidig som den eier halvparten av 
selskapet. Utvilsomt vil dette ikke gå innunder unntaksregelen om egenregi i forskrift 
om offentlige anskaffelser. En juridisk betenkning sier at så lenge det er private 
interesser i selskapet, vil kommunene ikke kunne påberope seg unntaket om 
egenregi (uavhengig av hvor stor denne andelen er). Det vil si at kommunene, som 
de forutsatt største kjøpere av tjenester fra selskapet, vil måtte åpne for konkurranse 
om leveransen, der Destinasjon Varanger AS på linje med eventuelle leverandører vil 
måtte konkurrere. En slik konkurranse vil Destinasjon Varanger AS etter vår 
oppfatning ha gode muligheter til å vinne. Dette fordi selskapet er etablert kun med 
dette formålet og er lokalt tilhørende i Varangerregionen. Vi ser imidlertid 
tilhørigheten og kunnskapen om lokale forhold som essensiell for å kunne utføre 
jobben på en mest mulig tilfredsstillende måte. Et annet viktig moment i diskusjonen 
om egenregi er håndtering av eventuelle profitt og overskudd. Det er ikke 
uproblematisk dersom selskapet deler ut utnytte til private medeiere som følge av 
overskudd på en omsetning til varangerkommunene, der ingen andre fikk anledning 
til å konkurrere om leveransen. 

8.2. Alternativ 2 - Interkommunalt selskap 
 
Dersom man velger å etablere et selskap som er 100 % eid av kommunene, vil man 
komme inn under regelen om egenregi, og kommunene kan fritt kjøpe tjenester 
direkte fra selskapet uten å innhente tilbud fra andre. Her vil man f.eks. i selskapets 
styrende organer kunna ha næringslivet representert. Spørsmålet som dukker opp da 
er imidlertid om reiselivsnæringen finner dette interessant nok. Det er viktig at også 
næringslivet ser selskapet som et viktig verktøy i reiselivsutvikling. Dersom målet er å 
drive regional nærings- og reiselivsutvikling sammen med næringslivet, er det 
nærliggende å tro at næringen ønsker reell makt til å påvirke gjennom reelt eierskap. 
Forslaget til representantskapet er følgende: 
 
  Representanter 

Nesseby kommune 1 
Vadsø kommune 1 

Offentlige 

Vardø kommune 1 
Næringslivet Reiselivsnæringen 2 
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8.3. Varangergruppas tilrådning 
 
Destinasjon Varanger foreslås organisert som et aksjeselskap. Dette mener 
Varangergruppa er den mest hensiktsmessige organiseringen med det 
utgangspunktet og formålet virksomheten har. Aksjeselskapet er en fleksibel modell, 
den gir også gode styringsmuligheter og er en godt kjent selskapsform. Aksjeselskap 
er den mest brukte organisasjonsformen for stedsadministrasjon som brukes i 
etablerte reisemål. Også Finnmark Reiseliv er organisert som et aksjeselskap 
(nærmere vurdering om valg av organisasjonsform ligger vedlagt).  
 
Et aksjeselskap gir oss muligheten til eventuelt å trekke inn eksterne interessenter 
med sine nettverk inn i styret. 
 

9. Økonomi 
 

9.1. Etableringskostnader 
 
Det vil være knyttet noen kostnader og investeringer i oppstarten. Aksjekapital 
foreslås til kr 100 000, som også er et minimum. Utover dette budsjetteres 
oppstartskostnadene som følger: 
 
Etableringskostnader Destinasjon Varanger 
Møbler 20 000 
PC, telefon etc 40 000 
Stiftelseskostnader 10 000 
Diverse uforutsett 20 000 
SUM 90 000 
 

9.2. Driftsinntekter 
 
Grunnlaget for drift av dette selskapet vil komme fra tre hovedkilder: 
Varangerkommunene, næringslivet og eksternt finansierte utviklingsprosjekter. 
 
Skal vi få fart på reiselivsutviklingen i Varangerregionen er det ikke tilstrekkelig at 
daglig leder i Destinasjon Varanger arbeider med dette. Hele grunntanken er at et 
bredt lag av næringslivet i kommunene skal drive reiselivsutvikling i et samarbeid. 
Det er lag inn som en viktig suksessfaktor at også næringslivet indirekte arbeider for 
og i Destinasjon Varanger (i form av aktiv deltakelse i utviklingsprosjekter, 
markedsføring osv.), dette stipuleres inn i budsjettet som næringslivets bidrag. Det er 
enklere å få inn tilskudd til utviklingsprosjekter fra andre finansiører (for eksempel fra 
IN) for et aksjeselskap enn for et interkommunalt selskap. 
 
Det forutsettes også at kommunene fortsetter sitt arbeid innen utvikling av 
rammebetingelser for næringen. Dette arbeidet innebærer blant annet stedsutvikling 
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og utvikling av både generell og reiselivsmessig infrastruktur. Her er det mange 
andre offentlige aktører som også bistår, for eksempel Statens Vegvesen gjennom 
sitt Nasjonal Turistveg prosjekt. 
 
Salgsinntektene som legges til grunn kommer som følge av salg av tjenester til 
Nesseby, Vadsø og Vardø kommuner. Dette er i hovedsak for å etablere en 
permanent og profesjonell helårig vertskapsfunksjon. Det foreslås at kommunenes 
årlig tilskudd/tjenestekjøp er i størrelsesorden kr 100 pr innbygger pr kommune. 
Reiselivsnæringens bidrag til finansiering av selskapets drift kommer fra to 
hovedkilder: 
 

• Medlemskontingent som dekker fellesutgifter for markedsføring 
o Kontingenten er avhengig av bedriftens størrelse og stipuleres til kr 

2500 pr bedrift (småbedrifter med inntil 3 årsverk) og kr 6000 pr bedrift 
(bedrifter med mer enn 3 årsverk) 

• Markedsføringsbidrag 
o Markedsføringsbidrag er reiselivsbedriftenes egeninnsats i forbindelse 

med presse- og visningsturer og evt. messedeltakelse o.l. 
 
Det forutsettes utover dette at selskapet er i stand til å skaffe seg egne inntekter og 
prosjektmidler i størrelsesorden kr 100 000 pr år det første året og kr 200 000 de 
påfølgende årene. Arbeidsgruppen har vært i kontakt med både Innovasjon Norge og 
Finnmark Fylkeskommune for å undersøke muligheten for medfinansiering av drift, 
noe de ikke kan. Disse institusjonene ser svært positivt på initiativet til etablering av 
Destinasjon Varanger, og denne måten å organisere reiselivsutviklingsarbeid på, og 
kan være aktuelle som finansiører av konkrete prosjekter. 
 
Denne finansieringsplanen bygger på involvering og forpliktelse av både næringsliv 
og varangerkommunene. Ved at alle parter bidrar forholdsvis omfattende for å nå de 
samme målene, vil kunne styrke reiselivsutviklingsarbeidet i regionen betraktelig i 
forhold til tidligere år. 
 
Driftsinntekter Destinasjon Varanger År 1 År 2 
Vadsø kommune - kjøp av tjenester 620 000 620 000 
Vardø kommune - kjøp av tjenester 230 000 230 000 
Nesseby kommune - kjøp av tjenester 100 000 100 000 
Nesseby kommunes bidrag til kontorhold, husleie osv  70 000 70 000 
Medlemskontingent, småbedrifter (á kr 2500) 60 000 75 000 
Medlemskontingent større bedrifter (á kr 6000) 24 000 24 000 
Næringslivets egeninnsats (visningsturer, messer osv) 120 000 120 000 
Annen finansiering (prosjektmidler) 100 000 200 000 
SUM INNTEKTER 1 324 000 1 439 000 
 

9.3. Driftskostnader 
 
Driftskostnadene er hovedsakelig knyttet til lønninger for en heltidsansatt og 
turistinformanter under høysesongen, samt løpende produksjon og distribusjon av 
markedsføringsmateriale. Øvrige kostnader knytter seg til normale driftskostnader for 
selskaper av denne type. I tillegg beregnes det en årlig medlemskontingent til 
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Finnmark Reiseliv AS, slik at bedrifter som er medlemmer i Destinasjon Varanger 
automatisk blir også oppført i Finnmark Ferieguide. 
 
Det er planlagt at Destinasjon Varanger driver også med utviklingsprosjekter som 
finansieres delvis gjennom ordinære driftsmidler (egenandel) og delvis gjennom 
eksterne prosjektmidler. Denne oppgaven er viktig, spesielt fordi østfinnmarks-
prosjektet avsluttes i 2007. 
 
Driftskostnader Destinasjon Varanger År 1 År 2 
Lønn (inkl. sos. kostnader) 460 000 460 000 
Drift av sesongturistkontor i Vadsø og Vardø (lønn) 150 000 150 000 
Husleie Nesseby (12 mnd) 
              Vadsø (2,5 mnd) 
              Vardø (2,5 mnd) 

48 000 
15 000 
12 000  

48 000 
15 000 
12 000 

Styrehonorær 40 000 40 000 
Kontorhold (telefon, IKT, porto osv) 30 000 30 000 
Drift av Varanger.com 20 000 20 000 
Produksjon av markedsføringsmateriale, tematiske kart 100 000 50 000 
Visningsturer, messedeltakelse osv. 160 000 160 000 
Reisekostnader (bedriftsbesøk, messer, kurs osv) 50 000 50 000 
Fast markedsføringsbidrag til Finnmark Reiseliv 45 000 60 000 
Oppgradering av Varanger.com (engangskostnad) 80 000  
Utviklingsprosjekter 80 000 300 000 
Diverse kostnader 20 000 20 000 
SUM UTGIFTER 1 310 000 1 415 000 
 
Resultat  14 000 24 000 
 

10. Gjennomføringsplan 
 
En tentativ plan for gjennomføring av selskapsetableringen følger nedenfor. Denne 
forutsetter imidlertid at Nesseby, Vadsø og Vardø kommune går inn for forslaget. 
 

Aktivitet / 
uke nr 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 

Levering av 
utredning 

                   

Dialog med 
næringen 

                   

Produksjon av 
felles saksfreml 

                   

Behandling i 
FSK/bystyre 

                   

Stiftelse av 
selskap 

                   

Konstituering 
av styre 

                   

Ansettelse av 
daglig leder 

                   

 


