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Høringsutalelse «Lofoten Kunnskapspark» 
 

Denne uttalelsen kommer fra næringsklyngen Innovative Opplevelser (org.nr. 894 034 262) 
som har over 60 medlemmer. Et betydelig antall av disse er Lofoten-bedrifter, inkludert 
Destination Lofoten. Klyngen har eksistert siden 2008 og har over mange år jobbet med å 
tilrettelegge for en mer kunnskapsbasert utvikling av reiselivet i regionen. Herunder 
stimulere innovasjon og utvikling gjennom et samspill mellom bedrifter og FoU/utdannings-
institusjoner. Det er også denne klyngen som eier Norsk Opplevelseskonferanse, som har 
blitt den største faglige nasjonale møteplassen for aktører innen opplevelsesbasert reiseliv i 
Norge. En fag-konferanse som jevnlig arrangeres i Lofoten og tiltrekker seg over 300 
deltakere fra hele landet.  
 
Både NORD Universitet, NIBI, Nordlandsforskning og Lofoten Reiselivfagskole er medlemmer 
i klyngen og NORD Univ. og Nordlandsforskning har også styrerepresentasjon. Innovative 
Opplevelser er støttet økonomisk av Innovasjon Norge og assosiert medlem i det nasjonale 
klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Klyngen har et nært samarbeid med 
Nordland Fylkeskommune på flere plan, også som følge av at opplevelsesbasert reiseliv er en 
av tre prioriterte næringer i fylkeskommunens «smart spesialisering» -strategi.  
 
Som et ledd arbeidet med å styrke forutsetningene for videre vekst i reiselivet i regionen har 
også kompetansebehovet vært satt på dagsordenen og Innovative Opplevelser har fått 
støtte fra nasjonalt hold til dette.  Formålet med det nasjonale kompetanseutviklings-
programmet har vært å bidra til regional vekst ved å bistå næringsaktørene/klyngene med å 
sette sine kompetansebehov i sentrum. Videre å bidra til  å skape en struktur som sikrer 
raskere faglig oppfølging fra kunnskapsinstitusjonene gjennom kommunikasjon og koblinger 
mellom bedrifter, faglig kunnskapsutvikling og forelesere på flere nivå. Det vil si både 
fagskole, høyskole og universitet.  
 
Ambisjonen med InnOpps kompetanseprogramarbeid har vært å kunne gi bedriftene i 
Nordland et kompetansetilbud på flere nivå (korte kurs, fagskole, Bachelor og Master-nivå) 
og i den form som gjøre det mulig å delta (herunder e-læring mm). 
 
Innovative Opplevelser har brukt støtten bl.a. til å kartlegge næringens behov grundig. 
(Nordlandsforskning, Karin Marie Antonsen, 2015), stimulere bl.a. NORD Univ. til å utvikle 
nye tilbud (Opplevelsesdesign, mm.), bistå markedsintroduksjonen av Reiselivsfagskolen og 
vurdere muligheten for å etablere et «Campus Lofoten». Det ble gjennomført en 
mulighetsstudie i 2017 for dette (det refereres til vårt initiativ i saksunderlaget, men vi er 
ikke kontaktet vedr. «Lofoten Kunnskapspark»). Det er etablert dialog både med NORD 
Universitet, UiT, Nordland Fylkeskommune, Lofoten Reislivsfagskole, Vågan Kommune og 
Vågan Næringsforening om den videre utviklingen av Campus Lofoten- initiativet.  
 
Innovative Opplevelsers initiativ har etter hvert fått en nasjonal dimensjon (Kunnskapssenter 
for framtidens turisme), men har også mange berøringspunkter med det foreliggende 
initiativet om «Lofoten Kunnskapspark». Campus Lofoten-initiativet er bygd opp gjennom en  



 
 
betydelig innsikt i/erfaring med reiselivets behov, og konkret operativt samarbeid både med 
UiT sitt naturguidestudium, Lofoten Reiselivfagskole, Handelshøgskolen ved Nord Universitet 
og Norsk Opplevelseskonferanse. De faglige workshopene knyttet til konferansen hadde 460 
persondeltakelser i 2017, og kurs i internasjonal forretningsutvikling med Innovasjon Norge 
og den internasjonale bransjeorganisasjonen Adventure Travel Trade Association (ATTA). 
 
Strukturmessig er Campus Lofoten i mulighetsstudiet beskrevet slik (studien følger vedlagt): 
 

 
 



 
 
Det er, slik vi ser det, nå svært viktig at man samordner de initiativene som foreligger, og at 
man legger til grunn at det er etablert virksomhet i Lofoten allerede, både gjennom Lofoten 
Reiselivsfagskole, UiT, Nord Univ. og Innovative Opplevelser/Norsk Opplevelseskonferanse. 
 
Vi ser på involvering og styrking av disse eksisterende etableringene, og den forankringen de 
har, som en premiss for å kunne lykkes. De vil si å nå målsettingene både for Campus 
Lofoten og en ev. «Lofoten Kunnskapspark» som skal ha fokus på reiseliv og 
utdanningstilbud for denne sektoren. Det vises i denne sammenheng også til hørings-
uttalelsen fra Lofoten Reiselivsfagskole. 
 
Vi ser fram til en videre prosess der vi kan se på hvordan de foreliggende initiativer best kan 
videreutvikles til ett, i et tett samspill med alle relevante aktører og institusjoner. 
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