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Bærekraftig reisemål i Gran kommune 

 

Rådmannens innstilling: 
Gran kommune slutter seg til Handlingsplanen for Bærekraftig reisemålsutvikling for Visit Innlandet, 
og vil være en bidragsyter inn i prosjektet. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
 Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling – Visit Innlandet 

 Standard for Bærekraftige reisemål - Kriterier og indikatorer 

 Prinsipper for bærekraftig reiseliv 

 Klima- og energiplan for Gran kommune 2018-22 

 Handlingsrogram for klima- og energiplan 2018-22 

 Kommunestyresak 71/20 - Oppsigelse av avtale med Gjøvikregionen, 
Hadeland og Ringerike reiseliv 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Nei 

 
 

Oppsummering 
Merkeordningen for bærekraftig reisemål er et kvalitetsmerke for reisemål i Norge. Merket bygger 
på en standard som setter tydelige krav til reisemålets evne til bærekraftig virksomhet og utvikling. 
 
Merkeordningen er et tilbud til norske reisemål som ønsker å ta et ansvar for reiselivets påvirkning 
på miljøet. Forutsetningen for merkingen er at reisemålet tar vare på natur, miljø og kultur, styrker 
sosiale verdier og er økonomisk levedyktig. 
Standarden tar utgangspunkt i de 10 prinsippene for bærekraftig reiseliv og må sees i sammenheng 
med øvrige planer i kommunene. 
 
For å kunne jobbe med bærekraftig reisemålsutvikling på destinasjonsnivå utarbeides det en 
«Handlingsplan for Bærekraftig Reisemålsutvikling» for Visit Innlandet, dets medlemmer og 8 
kommuner, blant annet Gran kommune. 
 
Handlingsplanen handler først og fremst om å sikre at aktørene i regionen, både offentlige og 
private, tar et samlet tak i konkrete handlinger og jobber målrettet for at Visit Innlandet skal bli 
mer bærekraftige reisemål. 
 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret 23.03.2021 
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Gran kommune har i Klima- og energiplan 2018-22 listet opp en rekke tiltak for å nå målet om 
klimagassreduksjon. Deltakelse i prosjektet Bærekraftig reisemål kan fremme tiltak som bidrar til å 
nå dette målet. 
 
Det er nødvendig at kommunene som skal være med i prosjektet vedtar å slutte seg til 
handlingsplanen og støtte opp om prosjektet. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I tråd med Visit Innlandet sin strategi og tiltaksplan 2019 – 2025, har destinasjonsselskapet startet 
arbeidet med å kvalifisere for Innovasjon Norges «Merket for bærekraftig reisemålsutvikling. 
Pr januar 2021 er 40 reisemål og over 100 kommuner i gang med merkeordningen. 15 reisemål er så 
langt merket.  
 
For å kunne jobbe med bærekraftig reisemålsutvikling på destinasjonsnivå er det utarbeidet en 
«Handlingsplan for Bærekraftig Reisemålsutvikling» for Visit Innlandet, dets medlemmer og 8 
kommuner, hvor Gran kommune er en av disse. 
 
Handlingsplanen handler først og fremst om å sikre at aktørene i regionen, både offentlige og 
private, tar et samlet tak i konkrete tiltak og jobber målrettet for at Visit Innlandet som reisemål med 
sine kommuner skal bli et mer bærekraftig reisemål.  
 
Planen har et langsiktig perspektiv hvor målet er å involvere bredt for å oppnå kontinuerlig 
forbedringer innen de ti prinsippene for bærekraftig reiseliv.  
Tidsrammen for Handlingsplanen er 1. april 2021 – 1. desember 2022 
 
Arbeidet med bærekraftig utvikling er en prosess som skal videreføres også etter prosjektperioden. 
Denne handlingsplanen gjelder i prosjektperioden og skal, innen utgangen av prosjektet, revideres 
som grunnlag for remerking hvert 3. år. 
 
Om Prosjektet Merket for Bærekraftig Reisemål 
 
Merkeordningen for bærekraftig reisemål er et kvalitetsmerke 
for reisemål i Norge, og er et tilbud til norske reisemål som 
ønsker å ta et ansvar for reiselivets påvirkning på miljøet. 
Forutsetningen for merkingen er at reisemålet tar vare på 
natur, miljø og kultur, styrker sosiale verdier og er økonomisk 
levedyktig.  
 
Merket bygger på en standard som setter tydelige krav til reisemålets evne til bærekraftig virksomhet 
og utvikling. Standarden «Bærekraftig reisemål» er utviklet av Innovasjon Norge.  
Merket er både en sertifisering og en strukturert arbeidsprosess frem mot godkjenning. Sentralt i 
ordningen er det en standard (vedlegg 2) som skal besvares og dokumenteres. Reiselivet må i 
prosessessen samarbeide med både kommune og andre lokale aktører. Bærekraftig 
reisemålsutvikling er en kontinuerlig og langsiktig jobb som skal gi forbedring over tid. Hvert 3. år må 
reisemålet remerkes og gjennom det vise progresjon i forhold til gjeldende Standard.  
 
Prosjektets organisering 
 
Prosjektet er organisert i henhold til PLP Prosjektlederprosessen.   
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Styringsgruppe  Styret i Visit Innlandet (foreløpig)  
Prosjektansvarlig Arne Jørgen Skurdal 
Prosjektleder  Ingvild M Haraldsen 
Prosessveileder  Anne Dorte Carlson, Occasio Consulting AS 
 
Kontaktpersoner i kommunene:  
Ringsaker:   Tor Rullestad, Næringssjef 
Gjøvik:   Henriette Sandstå – Klima og miljørådgiver 
Østre Toten:  Kjersti Krageberg, Kultursjef (foreløpig) 
Vestre Toten:  Tonje Bergum Jahr, Varaordfører (foreløpig) 
Søndre Land:  Roger Fløttum, Næringsrådgiver (foreløpig) 
Gran:   Vibeke Buraas Dyrnes, Rådgiver i Regionrådet for Hadeland (foreløpig) 
Jevnaker:  Hans Tollef Solberg, Rådgiver Næringsutvikling 
Ringerike:  Bente Elsrud Arnfinnsen, Klima og miljøsjef 
 
Handlingsplan 
Handlingsplanen er utarbeidet med utgangspunktet i de 10 prinsippene for et bærekraftig reiseliv, og 
utfordringer og behov som er identifisert gjennom 4 innspillsmøter hvor representanter fra 
kommunene, næringen og reiselivsaktørene deltok.  
Som del av planen skal det gjennomføres en rekke undersøkelser og analyser, og planen har også 
tiltak som må innfris for å besvare konkrete indikatorer. 
 
Forankring av handlingsplanen skjer gjennom behandling i kommunestyret og styret i 
destinasjonsselskapet til Visit Innlandet. Det skal årlig orienteres om reiselivsutviklingen og 
bærekraftprosjektet i kommunestyret og halvårlig for medlemsbedriftene.  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
- 
 
Eksisterende planer 
Gran kommune har vedtatt Klima- og energiplan 2018-22 som sier at Hovedmålet i planen er at Gran 
kommune skal ha en bærekraftig samfunnsutvikling som bidrar til å nå nasjonale klimamål og oppnår 
20 prosent klimagassreduksjon innen 2022.  
 
Planen sier at kommunen skal nå sine mål blant annet ved at Gran kommune skal redusere 
klimagassutslipp fra egen drift. Gran kommune skal i tillegg drive kunnskapsformidling og 
holdningsskapende arbeid i lokalsamfunnet og samarbeide med lokale initiativ og aktører. Gran 
kommune skal også veilede og motivere næringsaktører til å redusere klimagassutslipp og drive 
bærekraftig verdiskaping, i tillegg til å selv styrke kompetanse og ressurser til klima- og 
energiarbeidet. 
 
Ved å bli med i prosjektet Bærekraftig reisemål vil kommunen kunne bidra aktivt  til å nå egne mål i 
klima- og energiplan 2018-22. 
 
 
Gjeldende vedtak 
Gran kommune har sagt opp avtalen med Visit Innlandet jfr vedtak i kommunestyret i sak 71/20. 
Kommunen har et års oppsigelse og denne avtalen ønskes reforhandlet i 2021. 
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Økonomi 
Innovasjon Norge gir finansieringsstøtte til gjennomføring av prosjektet som totalt går over rundt 2 
år. Innvilget støtte til fase 1 er kr. 350 000. Fase 2 forventes å gå fra april 2021 til rundt 1 desember 
2022. Innovasjon Norge kan støtte denne fasen med inntil kr 750.000. Fullfinansiering av fase 2 
innebærer også egenfinansiering fra Visit Innlandet.  
 
Større tiltak i handlingsplanen vil bli organisert som egne prosjekt og finansiert separat. Innovasjon 
Norge stiller seg positive til å støtte delprosjekter som følge av reisemålets arbeid med Bærekraftig 
reiseliv. Ingen tiltak startes opp før det er enighet om det og finansiering er i orden.  
 
Det er ingen egenandel fra kommunene som er med i prosjektet. Det kan allikevel komme utgifter 
knyttet til tiltak i egen organisasjon, som f.eks Miljøsertifisering, men dette velger kommunen selv 
om de vil gjøre. 
 
Bemanning 
Det er ikke knyttet egen bemanning til deltakelse i prosjektet. Men Gran kommune må utpeke en 

representant fra kommuneadministrasjonen som kan følge prosjektet og være ressursperson for 

prosjektleder. Blant annet bidra med dokumentinnhenting for å besvare indikatorer som ligger i 

kravene. Per dd er rådgiver i Regionrådet for Hadeland, Vibeke Buraas Dyrnes, satt opp som 

kontaktperson. Regionrådet for Hadeland og bo- og etableringsprosjektet Hadeland – nært og 

naturlig har vært aktiv deltaker i oppstart av prosjektet. Men det er fremover anbefalt at kommunen 

har en egen representant som kontaktperson.  

 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Gran kommune har sagt opp avtalen med Visit Innlandet jf. vedtak i kommunestyret i sak 71/20. Men 
denne avtalen skal reforhandles, og selv om det skulle skje at Gran kommune i framtiden vil være en 
del av et annet destinasjonsselskap vil kommunen allikevel kunne være med i prosjektet om 
Bærekraftige reisemål. 
 
Det vurderes som riktig at Gran kommune skal være en del av Visit Innlandets prosjekt som skal 
oppnå Merket for Bærekraftig Reisemål. 
 
Dette innebærer for kommunen:  

 Gjøre vedtak om å slutte seg til Handlingsplanen for Bærekraftig reisemålsutvikling for Visit 
Innlandet 

 Utpeke representant fra kommuneadministrasjonen som kan følge prosjektet og være 
ressursperson for prosjektleder. Blant annet med dokumentinnhenting for å besvare 
indikatorer som ligger i kravene 

 Være en aktiv pådriver for gjennomføring av bærekrafttiltak i egen virksomhet’. 

 Omtale begrepet «bærekraftig reiseliv» i egne kommuneplaner, gjerne i tråd med FN’s 
bærekraft mål. 
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Ønsker kommunestyret å slutte seg til prosjektet kan kommunestyret fatte følgende vedtak: 
«Gran kommune slutter seg til Handlingsplanen for Bærekraftig reisemålsutvikling for Visit Innlandet, 
og vil være en bidragsyter inn i prosjektet» 
 
Alternativt forslag til vedtak: 
Prosjektet er positivt og i tråd med de forutsetninger som ligger til grunn for kommunens arbeid med 
Klima- og energi plan og mål i kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Rådmannens bekymring ligger i administrativ kapasitet til å arbeide med prosjektet. Deltakelse i 
dette prosjektet anses ikke å medføre stor belastning på administrasjonen, men det er den samlede 
belastningen som oppleves stor. Dette sett i sammenheng med reduksjon i ressurser, samtidig som 
arbeidsmengden er økende totalt sett. 
Så langt har regionrådet bistått oss med kapasitet til å svar opp spørsmål, men videre vil dette kreve 
mer, og over tid kan ikke regionrådet ta på seg oppgaver bare for Gran kommune. Prosjektet vil 
videre kreve at kommunen bruker mer tid og ressurser på dette arbeidet. 
 
Så langt kan ikke rådmann se at vi har administrative ressurser til å koordinere og følge opp arbeidet 
på en tilfredsstillende måte. Gitt de rammer vi har til dette vil rådmannen foreslå følgende vedtak:  
«Gran kommune har dessverre ikke mulighet til å prioritere deltakelse i prosjektet Bærekraftig 
reisemålsutvikling» 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
- 
 

 
Dato: 15. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


