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Kort om meg:   

ANN-JORID PEDERSEN

• Partner i Mimir AS, bor i 
Fredrikstad, jobber mest i nord.

• 30 års erfaring fra reiselivet innen 
hotell, turoperasjon, 
salg/markedsføring, events og 
destinasjonsselskap.

• Jobber i dag som rådgiver innen 
reisemålsutvikling, formidling, 
opplevelsesdesign med mer.



Klarer de oppgaven?

Dagens destinasjonsselskap er ikke godt 
nok skrudd sammen for å løse 
morgendagens utfordringer, og de fleste 
klarer ikke å rigge seg for framtida! 



SAMTIDIG:
Reiselivet vokser enormt, og turismen endrer karakter.

«En gammel verden dør, 
og en ny verden strever 
med å bli født. 
Dette er monstrenes tid.» 



Forvaltningsbehovet vokser!

Destinasjonsledelse

Allmenningens tragedie



Reisemålene har uavklarte roller!



DMMOs jobber med ryggen mot veggen

Overgangen fra DMO til 
DMMO knirker. 



Reiselivets mellomrom overses!



Destinasjonsmodellene svikter!

Problemet er ikke 
destinasjons-
selskapenes alene.



Destinasjonsledelse:
• Forpliktende avtaler i alle 

ledd.
• Besøksforvaltning.
• Ansvarlig markedsføring.

Strukturene vakler!



Vi har en systemsvikt!

Reiselivet er ikke noen lineær verdikjede, 
men i stor grad en NETTVERKSØKONOMI, 
et samskapende økosystem, der man er 
avhengig av andre ressurser enn sine egne 
for å levere. I et slikt system er det lett å 
unnslippe ansvar for helheten. Dermed er 
man også svært utsatt for systemsvikt. 



Hva svikter?

1. Finansieringsmodellene 
2. Innovasjonssystemet 
3. Organiseringsmodellene 
4. Samspillet
5. Lovgivningen
6. Forvaltningsapparatet



Hva blir vi enige om 
å sette øverst på 
dagsorden?

De store spørsmålene trenger seg på



Situasjonen er ikke unik for Norge

Det jobbes iherdig med 
lignende problemstillinger
i mange land.



København; Signe Jungersted

De grunnleggende og langsiktige valgene som må tas i fellesskap på hver destinasjon!



Island; Daniel Byström

En DMMO må i framtida være bygd på:

1. Langsiktig strategisk tenkning og en omforent plan.
2. Ledelse basert på kontinuerlig tillit og et tydelig mandat.
3. Evne og ressurser til å sikre en bærekraftig stedsutvikling og 

destinasjonsdrift.
4. Kommunikasjonspartner og koordinator, dvs en regional 

katalysator og formidler av informasjon og behov til rette 
instanser sammen med næringa.

https://www.ferdamalastofa.is/is/um-ferdamalastofu/frettir/category/1/skipulag-og-hlutverk-afangastadastofa

Today’s DMOs should not only lead on 
destination marketing, but they must 
also be strategic leaders in destination 
development, which requires them to 
drive and coordinate destination 
management activities within the 
framework of a coherent strategy. 

https://www.ferdamalastofa.is/is/um-ferdamalastofu/frettir/category/1/skipulag-og-hlutverk-afangastadastofa


Vertskaps-
oppdrag, 

Turistinfo og 
evt drift av 

infrastruktur

Reisemål

Skal vi sprenge hele modellen?
- og satse på en godt koordinert trio?



Med destinasjonsselskap som blir:

1. Innovatører i samfunnsutviklingen.

2. godt smurte bindeledd.

3. hjelpere i synlighet og distribusjon.

Eller skal vi bygge sterke enheter 
- koblet på den kommunale verktøykassa?

Dest.selskap



Den neste store reiselivsutfordringen

• Hvordan vi forvalter og bruker stedsressursene 
våre på vegne av fellesskapet, i et nasjonalt, 
regionalt og lokalt perspektiv?

• Hvordan vi driver ansvarlig markedsføring?

• Hvordan vi finansierer fellesgoder? 

• Hvordan vi samkjører strategier og planer mellom 
aktørene og mellom reisemålene som står i et 
forhold til hverandre?

• Hvordan vi demmer opp for eller løser 
systemsvikten?

Mentalt anleggsarbeid



Reiselivet må forstås og behandles i et 
større samfunnsutviklingsperspektiv,
og gis en mer integrert plattform.

Vi må finne framtidas løsninger i fellesskap!

Norsk reiseliv



Takk for meg!
ann-jorid@mimir.no


