
Reiseliv – opplevelser, natur og arbeidsplasser 

Vi ønsker å satse på næringer som skaper arbeidsplasser, skatteinntekter og positive lokale 

ringvirkninger. Reiselivsnæringen er i dag en av de viktigste næringene i fylket og gir jobb til flere 

tusen arbeidstakere regionalt. Reiselivsnæringen gir synergieffekter både innen kulturen og annen 

næring, gjennom tilreisende og møtevirksomhet vil derfor satse på i reiseliv. Vi vil derfor legge til 

rette for og stimulere til miljøvennlig og bærekraftig turisme, særlig opplevelsesturisme, kultur, 

kortreist mat og drikke. 

Reiselivet sysselsetter flere og flere, og er for mange av regionens unge inngangsporten til 

arbeidslivet. Både for verdiskapingen og for den enkeltes mulighet til arbeid og utvikling er det 

avgjørende å sikre rekrutteringen til reiselivet. I likhet med næringslivet for øvrig, mangler fortsatt en 

rekke reiselivsbedrifter personell. Det er viktig å tydeliggjøre viktigheten av og mulighetene reiselivet 

i regionen – for både unge og voksne. Tidlig innsats i skolen er viktig, og derfor ønsker vi at 

reiselivskommunene i vårt fylke tar initiativ til at alle ungdomsskoleelevene får tilbud om valgfaget 

reiseliv. Samtidig må skolen satse på de praktiske fagene, og spesielt mat og helse, som kan være en 

god rekrutteringsarena til mat- og måltidsbransjen. Til det trengs det karriereveiledere som gir et 

nyansert bilde av mulighetene næringen gir. Det er også viktig at regionene ivaretar de voksne 

målgruppene og bedriftene som enten ønsker å formalisere sin kompetanse (eksempelvis fagbrev på 

jobb eller fagskoleutdanning) eller få faglig påfyll gjennom bedriftsintern opplæring. Livslang lærling 

vil stå sentralt i reiselivet i årene fremover, og vi håper regionen vil legge til rette for dette. 

Reiseliv er en stor næring som omfatter hoteller og overnatting, restauranter og spisesteder, så vel 

som transport, kulturtilbud, opplevelser og attraksjoner. Næringen er på denne måten med på å 

skape gode samfunn, også for lokalbefolkningen. Økt antall besøkende bidrar også til 

opprettholdelsen av de mange transporttilbudene våre distrikter er så avhengige av. 

Det er viktig at utviklingen av fylket vårt som reiselivsdestinasjon skjer på en bærekraftig måte og at 

reisen fra lavland til fjell skjer på grønnest mulig vis. Fylkets busser og båter bør fremover ha nyeste 

teknologi, om mulig utslippsfri og kyststien og sykkelveinettet bør ferdigstilles som gode 

rekreasjonsområder og transportetapper. Skal reiselivet vokse, er det behov for gode og forutsigbare 

rammebetingelser både lokalt og nasjonalt. Vi vil aktivt søke dialog med næringen i vårt fylke og 

region om hvordan vi best kan tilrettelegge for vekst i vår region, slik at reiselivet er bærekraftig både 

økonomisk, sosialt og miljømessig.  

Vi vil: 

• Jobbe aktivt for at reiselivsnæringen skal ha gode rammebetingelser 

• At skolestrukturen i videregående opplæring i størst mulig grad må besluttes med bakgrunn i 

næringslivets behov.  

• Gi yrkesopplæringsnemnda (Y-nemnda) avgjørende rolle, innstillingsrett, når skolestrukturen 

vedtas, og ikke bare en rådgivende funksjon; ref. praksis fra Rogaland.  

• Sikre alternative utdanningstilbud i fag og områder der det regulære tilbudet legges ned eller 

ikke gjøres søkbart.  

• Sikre gode opplæringstilbud til elever/kandidater som ikke har det klassiske 2+2-løpet som 

sin foretrukne variant.  



• Sikre at utstyrsparken i skolen holder et høyt nivå, lik det nivået som venter elevene gjennom 

praksis og læretid.  

• Øremerke midler til fagbrev på jobb-ordningen.  

• Prioritere videreføring av ordningen bedriftsinterne opplæringsmidler (BIO-midler).  

• Styrke og videreutvikle fagskoletilbudet, herunder reiselivsbaserte fag og emner.  

• Ha en offensiv politikk for en bærekraftig utvikling av reiselivet i fylket 

• Sørge for at fylkets mangfoldige attraksjoner gir vekselvirkning til hverandre, slik at 

besøkende kan bli værende lenger og få en helhetlig reiselivsopplevelse i hele vårt fylke.  

• Legge til rette for utslippsfrie og/eller kollektivbaserte reiselivsopplevelser i vår region – 

inspirert av eksempelvis Travel Pass Nordland, ATB Sommerpass i Trøndelag og Sørtoget. 

• Støtte tiltak for å markedsføre regionen både nasjonalt og internasjonalt.   

 


