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MEDLEMSMØTE DESTINASJON HAUGESUND
Birgitte Nestande, 06.05.21



HEI!
Birgitte Nestande, prosjektleder arrangementsturisme i Innovasjon Norge / 
Visit Norway



1 Bakgrunn for satsing på internasjonale 
kultur og idrettsarrangement

2 Nasjonal arrangementsstrategi

3

Økonomiske effekter av arrangement4

Agenda

Alexis Berg / The Arctic Triple

IN’s satsing på arrangementer



Bakgrunn

NCB: ressurssenter for arrangementsturisme (2012)
Integrert inn i IN i 2018

Mål: øke antall internasjonale arrangement til Norge
Innen kultur og idrett

Mål: kompetanseheving rundt arrangement i Norge
For arrangører, destinasjoner, forbund mm.

Både årlige og rullerende arrangement



• Arrangementer er et viktig byutviklingstiltak

• Arrangementer tilfører ny økonomisk verdiskapning

• Bygger merkevare, profil og omdømme, ikke bare for reiselivet 
men det norske samfunnet for øvrig

• Bidrar til samhandling mellom kultur, idrett og næring, 
deriblant reiseliv

• Bidrar til frivillighet og lokalt idretts- og kulturarbeid

• Bidrar til sesongforlengelse for reiselivet og sikrer 
arbeidsplasser

• Skaper lokalt engasjement, gir bolyst og boglede

• Bygge og ivareta solid arrangørkompetanse i Norge

• Gir mennesker fantastiske opplevelser og uforglemmelige 
øyeblikk

Hvorfor arrangementer?

Nxtri.com / Lars-Erik Blenne Lien



Ulike typer arrangement 

Mega events, som 
OL, Fotball VM mm.

Større internasjonale 
arrangementer eid av 

internasjonale forbund, 
som WC på ski

Internasjonalt rullerende 
arrangementer innen 

organisasjoner, foreninger, 
bransjer, som det internasjonale 

politiforbundets sommerleker

Nasjonalt rullerende arrangementer, som 
NM i ulike grener

Faste lokale arrangementer, for eksempel årlige 
festivalerØ
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Antall spredning av arrangementer

Arrangement

Særforbund / 
krets / idrettslag 

/ klubb

Utøver / deltager

Publikum

Offentlige / 
lokale 

myndigheter

Reiseliv / 
næringsliv / 
sponsorer

Frivillige

Internasjonale 
rettighetshavere

Ulike typer aktører = økosystem



• Oppdrag fra NFD

• Utarbeide en nasjonal arrangementsstrategi

• Destinasjoner, idrett, kultur og det offentlige

• Lanserte strategien 5. desember 2019

• Tiltak i regjeringens strategi for kultur og reiseliv 
2019

• Nasjonal reiselivsstrategi overlevert 6. mai

Nasjonal arrangementsstrategi:



Mål med nasjonal arrangementsstrategi:
Økt verdiskaping innen bærekraftige rammer

Hvordan kan arrangementer bidra til dette?

Tord Baklund / VisitOSLO



Nasjonal arrangementsstrategi: 
INNOVASJON OG BÆREKRAFT

Fremme Norge som et sted for Innovasjon
(internasjonalt)

1

Oppmuntre og stimulere til innovasjon
(nasjonalt) 

2 Miljømessig

ØkonomiskSosialt

Arrangementer gir en mulighet til å skape innovasjon… …på tre ulike områder:



Foto: Jan-Arne Pettersen

HVORFOR?
Bidra til utvikling av norsk næringsliv og økt verdiskaping

Bærekraft gir nye samarbeid og andre sponsormuligheter for arrangører
Bidra til å øke Norges konkurransekraft internasjonalt







Mål for Para-VM i Snøsport 2021:

Gi tilbake til para-idretten og 
etterlate varig verdi

«The best para snow sports 
championship ever»

Skape nye helter og forbilder



Fokus på bærekraft og innovasjon = merverdi for flere

• Bidrar til å gjøre bærekraft til en 
integrert del av arrangementet

• Kartlegger, analyser, tiltak

• Miljøsertifisering

• Prosjekter: Grønn Idrett for NIF, 
Bislett Games, Øya festivalen, 
Para-VM Vinter, Arctic Race of
Norway mm

Greener Events

• Miljøet rundt Igloo Innovation: tech 
+ vinter + sport

• Del av nordisk samarbeid

• Del av IN klyngesatsing rettet mot 
Kina2022.

• Forskning, utvikling, tech-selskaper, 
AR/VR tett sammen med idretten

• Hvordan kan vi benytte 
arrangementer til å synliggjøre og 
markedsføre nye løsninger innen 
sportsteknologi?

Norwegian Sport Tech 
Federation

• Klynger, forskning, næringsliv?

• Miljøer som kan benytte 
arrangementer som en plattform 
for økt innovasjon?

• Teste nye løsninger?

Nye muligheter



Strategien anbefaler ett tiltak:

Tiltrekke arrangementer ved en sentralisert 
tilnærming

1
Tilrettelegge for kompetanse, utvikling og 

samhandling

2

Et ressurssenter som kan:
• Tilrettelegge og tilgjengeliggjøre kunnskap mellom destinasjoner 

og arrangører
• Stimulere til ny kunnskap gjennom arbeidsgrupper og arenaer
• Støtte til destinasjoner og arrangører før, under og etter 

arrangementer
• Tilrettelegge for og bistå arrangører med kompetanse og 

erfaringer rundt miljøsertifisering / bærekraftstrategi

På et nasjonalt nivå: 
Koordinering og kvalitetssikring av søknadsprosesser for å 
maksimalt utnytte ressursbruken.

På et internasjonalt nivå:
Ett kontaktpunkt for internasjonale forbund og arrangører som 
vurderer Norge som arrangørland, samt markedsføre Norge 
internasjonalt

Alle destinasjoner og regioner bør ha lik tilgang på å samarbeide med- og utnytte ressurssenteret.

“Hele Norge, hele året”

Å opprette et nasjonalt ressurssenter som skal:



Fokusområder for IN’s
arrangementssatsing:
01
Etablere og implementere et nasjonalt 
ressurssenter for arrangementsturisme, 
i henhold til nasjonal 
arrangementsstrategi

03
Delta og tilrettelegge for aktiviteter og 
møteplasser som øker kompetanse og bidrar 
til erfaringsutveksling rundt arrangementer 
og arrangementsturisme

02
Deltagelse på internasjonale møteplasser 
/ nettverk for å markedsføre Norge som 
arrangørland og møte internasjonale 
kunder

04
Rådgivning og sparring med ulike 
aktører i Norge

Foto: Moelven

Foto: Unsplash

05
Arrangementskalkulator

06
Utvikling av verktøy



Regionale «hub»’er / ressurssentre

• Sentrert rundt destinasjonsselskapene, som 
allerede har en viktig rolle for næringslivet

• Nøytrale 

• Kan skape tverrsektorielt samarbeid og synergier 
rundt arrangement

• Bred forankring 

• Viktig å ivareta det koordinerende leddet

• Viktig å bygge og videreføre kunnskap til neste 
arrangement

Destinasjon-
selskap

Nasjonalt 
ressurssenter

Næringsliv 
(reiseliv / 

øvrig)

Kommune / 
befolkning

Arrangør 
(idrett / 
kultur)





Trondheim Fylkeskommunes retningslinjer 
for støtte til store arrangement:

Ringvirkninger for barn og unge

FN’s bærekraftsmål til grunn
Egen koordinator, rapportere på målsetninger og tiltak

Må samarbeide med besøksnæring / reiselivet
Gjennom f.eks. nettverksprosjekter 

WADA, omsetning, kompetanseoverføring
Flere kriterier

Sidearrangementer, rekruttering



Fullstendig rapport om 2020 Mer info om arrangementssatsingen:
https://business.visitnorway.com/b2b/arrangements
turisme/

Alex Conu / VisitNorway.com



Økonomiske effekter for reiselivsnæringen og regionen

• Utøvere

• Støtteapparat

• Media

• Publikum

• Artister

Tilreisende til arrangementet:

• Scene

• Sikkerhet

• Catering

• Overnatting / losji

• Kommunikasjon

• Teknikk

• Lokal klubb/organisasjon

Kjøp av varer og tjenester i 
regionen av arrangør:

• Medieoppmerksomhet

• Synlighet over tid

• bolyst / boglede

• Lokalt engasjement

• Nye samarbeid

Ikke-kvantifiserbare effekter



22

Midnight Sun Marathon, Tromsø 2019

Tilreisende:
• Det er beregnet at 5614 personer reiste til Tromsø 

som følge av arrangementet.
• Dette er beregnet å generere til sammen 16.812 

overnattingsdøgn hvorav 15.346 er på kommersielle 
overnattingssteder. 

• De tilreisende bor hovedsak på hotell.
• De tilreisende blir i regionen i hovedsakelig 3 døgn. 

Noen av de tilknyttede blir i 2 døgn. 

Antall besøkende Ikke-lokale norske Utenlandske 

Besøkere 724 1 233
Tilknyttede personer 30 30
Deltakere 1 308 2 289
Total 2 062 3 552

Antall overnattingsdøgn Ikke-lokale norske Utenlandske 
Hotell 3 733 8 633
Leid hytte/leilighet 975 1 585
Camping/bobil 209 211
Privat 1 254 211
Total 6 171 10 641

Nøkkeltall Antall/Beløp (i 
NOK) 

Antall ikke-lokale og utenlandske besøkere 5 614

Antall overnattingsdøgn 16 812

Antall komersielle overnattingsdøgn 15 346



MSM: Samlet regional verdiskaping

• Den største kilden til verdiskaping i 
Tromsø som følge av Midnight Sun 
Marathon er deltakernes kjøp av varer og 
tjenester, til sammen 17,5 millioner 
kroner. 

• Den direkte etterspørselsøkningen i 
regionen er beregnet til 30 millioner 
kroner.

• De indirekte effektene utgjør til sammen 
7,1 millioner kroner og samlet er det 
beregnet at arrangementet har hatt en 
estimert regional verdiskaping på 37,1 
millioner kroner. 
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Gatebil 2016 kalkulator


