
 

Oppsummering fra workshop om turistinfo 
Dato: 12.11.2018 
 
Lofoten Matpark arrangerte i november en workshop om turistinfoen i Vestvågøy. Arbeidet var 
gjort på oppdrag fra Vestvågøy Kommune. Kommunen stilte med flere representanter selv og 
reiselivet møtte med ca. 25. deltakere på workshopen. Vi anser dette som et svært godt 
oppmøte med tanke på den knappe tiden det var til rådighet å arrangere en slik workshop. Vi 
forutsetter at Vestvågøy Kommune også har gjennomført et arbeid med å dokumentere 
workshopen, men vi vil her avgi en kort rapport fra vårt ståsted. Vår primæroppgave var å 
arrangere workshopen, men vi ønsker likevel å gi et sammendrag av hva som foregikk på 
workshopen. 
 
Workshopen tok utgangspunkt i informasjon av dagens drift av turistinfo og næringslivets behov. 
Vestvågøy Næringsforums eget reiselivsforum hadde gjort et arbeid med å samle inn 
informasjon i forkant rundt behovene til næringslivet. Viktige innspill her er plasseringen i 
Meieriet - og behovet for å se på en driftsform som sikrer kontinuerlig drift.  
 
Lofoten Matpark hadde invitert 4 andre driftere av ulike typer turistinformasjon - og bed dem 
spesielt fokusere på drift, organisering, driftsform og finansieringsmodell.  
 
Destination Lofoten drifter turistinformasjonen i Vågan. Driften er hovedsakelig basert på 
kommersiell virksomhet, men Destination Lofoten får en driftstilskudd fra Vågan Kommune som 
ligger i bunnen.  
 
Vestvågøy Kommune drifter selv turistinformasjonen i Meieriet Kultursenter. Driften er basert 
utelukkende på avsatte midler fra kommunestyret. I utgangspunktet skal driften være basert på 
synergieffkter mellom de ulike aktivitetene i Kultursenteret, men imidlertid har et en utstrakt bruk 
av senteret vanskeliggjort å bruke annet personell i turistinfoen. 
 
Destinasjon Ballstad 
Reiselivsbedriftene på Ballstad drifter sin egen uoffisielle turistinformasjon. Turistinformasjonen 
er finansiert ved et spleiselag mellom bedriftene og omhandler enkel opplæring og drift på 
butikken på Ballstad. Turistinformasjonen har kun drift om sommeren. 
 
Steinbiten (Moskenes og Flakstad) 
Turistinformasjonen i Moskenes og Flakstad er drevet med samme konseptet, men imidlertid er 
Flakstad inne med en basisstøtte til drift av turistinformasjonen, mens i Moskenes er 
turistinformasjonen driftet utelukkende kommersielt. Inntektene i begge turistinformasjoner 
belager seg i stor grad på salg av designprodukter. Turistinformasjonen i Moskenes er relativt 
nyetablert - og er inne i en forsøksfase.  



 

 
 
Workshop 
Bedriftene gjennomførte en workshop, og vi vil her ta opp noen tilbakemeldinger som gikk igjen: 
 
Beliggenhet i Meieriet Kultursenter eller i byen 
Det var tilbakemeldinger om at det er ønskelig at turistinformasjonen har en god belligghenhet 
og er på gateplan. Det ble også tatt opp viktigheten av god skilting. Vi opplevde at plasseringen 
i Meieriet Kultursenter var støttet dersom man fant en god beliggenhet for informasjonen i 
bygget.  
 
Leknes er ønsket beliggenhet for bedriftene. 
 
Kommersiell drift 
De fleste ønsket en driftsmodell basert på kommersiell drift, men med en kommunal basisstøtte 
i form av driftstøtte og/eller betaling av husleie.  
 
Besøkssenter 
På workshopen ble det også lansert ideen om et besøkssenter. Besøkssenteret skal gå utover 
tanken om at turistinformasjonen utelukkende bare skal drive med informasjon, men går på at et 
besøkssenter også er et sted for opplevelser. Kanskje kan Meieriet være et slikt sted dersom 
man har tilgang på designbutikk, bibliotek, kino, konsertsal og kafe. Kanskje kan Fryseriet 
brukes til sommerutstillinger  
 
Forutsigbarhet 
Flere tok også opp ulike aspekter med usikkerheten med dagens situasjon, og at det viktigste 
for næringslivet er en forutsigbarhet og langsiktighet for arbeidet med reiseliv og turistinfo. 
 
Reiseliv er næring 
De fleste aktørene tok opp behovet på å se på reiselivet som ei næring og at man ikke har 
organisert turistinfo og øvrig arbeid med reiseliv under kultursjef, men at organiseringa og 
kontakten med kommunen må foregå via “Samfunn og Teknikk” og næringssjef. 
 
Aktivitetslister og cruiselister 
Man ønsker at turistinformasjonen er med å koordinerer aktiviteter og cruiselister for 
næringslivet. Her kan det være muligheter for et godt samarbeid med turistinformasjonen i 
Vågan. 
 
Møtearenaer 
Det ble i løpet av workshopen implisitt og eksplisitt ønsket flere møtearenaer for reiselivet på 



 

Vestvågøy. Dette kan være en viktig del av arbeidet videre - og være en av rollene til 
turistinformasjonen. 
 
Gruppe 1 
 
Organisering: 

- Ønsker en privat aktør til å drive turistinfo med et kommunalt tilskudd. Mener det kan 
være realistisk at reiselivsnæringa kan bidra økonomisk til drift av turistinfo. Turistinfoen 
bør også få igang avtaler med provisjon av salg av overnatting, opplevelser etc. 

- Ønsker turistinfoen på Leknes - og den skal være på gateplan, ha bedre synlighet og 
følge NHOs krav til turistinfo. 

 
Viktige tiltak:  
 

- Kommunen må følge sine egne planer ang. Reiseliv. 
- Det må komme istand en tettere dialog mellom kommune og reiselivsbransjen. 
- Det finnes en AirBNB-problematikk som gjør det vanskeligere å finne bolig til 

sesongarbeidere innenfor reiselivet. 
- Kommunen må ta reiselivsnæringen seriøst. 
- Man må arbeide for å få flere bedrifter miljøsertifisert. 
- Kommunen må arbeide for bedre infrastruktur, og dette gjelder spesielt buss / ferge og 

turstier. 
- Arbeide med tilrettelegging for toalettfasiliteter, søppel og servicebygg - og også avklare 

hvem som tømmer både sommer og vinter. 
 
Gruppe 2: 
 

- Ønsker en kommersiell turistinfo med kommunal støtte. Turistinfoen skal ha en 
koordinerende funksjon. 

- Bør utvikle turistinfoen til et besøkssenter som er mer enn bare info. 
- Turistinfoen bør ligge på bakkeplan 
- Kan være utfordrende å få en god kommersiell drift pga. Av geografien på Vestvågøy. 
- Turistinfoen må arbeide med å få en god infrastruktur mellom reiselivsbedriftene. 
- 100 % fokus på reiselivet fra turistinfoen 
- Arbeidet med turistinfo 2.0 må starte nå. 

 
- Turistinfoen bør gi informasjon til hver enkelt aktør. 
- Turistinfoen og kommunen bør ha en mer offisiell rolle i veiledningen i reiselivsbedrifter. 
- Turistinfoen kan være med på å styre trafikken 
- Bør arbeides mot et besøkssenter som er mer enn bare info 



 

- Vi må bruke sosiale media og instragram for å styre trafikken 
- Det bør sendes ut cruiselister 
- Vi bør ha et bevsst forhold til hvordan vi møter turister før de reiser 
- Flere bør kunne veksle euro 

 
Gruppe 3 
 
- Ønsker en turistinfo med kommersiell basis og kommunal støtte 

- Turistinfoen bør være på Leknes 
- Det kan også tenkes at man har containerløsninger på Leknes eller andre steder 
- Kommunen må stille krav til både seg selv og reiselivsbedriftene ift. Informasjon. 

 
- Lokalkunnskap om reiselivet må være i sentrum 
- Må arbeide for å få en turistinformasjon som har kontinuitet 
- Trenger en ledelse med utviklingsfokus på reiseliv og turistinfo 
- Bør gjennomføres en besøkstur årlig for ansatte i turistinfoen (og andre?) 
- Bør ha fokus også på informasjon på ferge, flyplass og hurtigrute som en før-informasjon 

til de som kommer hit. 
- Turistinformasjonen må finne ut måter å nå ut på. 

 
Gruppe 4 
 

- Ønsker flere møtepunkter mellom reiseliv og mellom reiseliv og kommune 
- Ønsker en aktivitetsoversikt  
- Ønsker felles opplæring av førstelinjetjenesten 
- Visningsturer for førstelinjetjenesten 
- Økt aktivitet i sosiale medier 

 
 
Gruppe 5 
 

- Ønsker at turistinfoen flyttes fra kultur til næring.  
- Mener at drift av turistinfoen kan settes ut til andre tilbydere, men kommunen må være 

klar på at det er en offentlig oppgave. 
- Ønsker at turistinfoen ligger sentralt på Leknes 
- Man må arbeide med å få inkludert, og distribuert turister, til de mange tettstedene 

utenfor E10 
- Ønsker bedre skilting til turistinfoen 
- Ønsker at turistinfoen skal ha en nærhet til næringslivet - og dette er et ansvar som 

ligger på begge parter. 



 

- Meieriet er en god plassering, men internt kan plasseringa bli bedre 
- Ønsker et fokus på ledelse og organisasjon 
- Ønsker at turistinfoen samordner aktivitetslister og koordinerer 
- Man må utvikle både analoge og digitale rutiner for samhandling med næringslivet 
- Næringslivet ønsker å bli involvert i den videre prosessen. 


