
                VERTSKAPSKURS 

 FOR NASJONALPARKKOMMUNENE! 
  

- en kick-off for vertskap og utvikling    

Vevelstad og Grane er nasjonalparkkommuner – hva betyr dette for oss? 

- Hvordan kan vi skape innhold i begrepet? 

- Hvordan kan vi skape identitet, stolthet og engasjement? 

- Hvordan kan vi bruke dette for å styrke besøksnæring og drive samfunnsutvikling? 

Nasjonalparkkommunene har som mål og visjon å være det beste vertskapet. Hvilket vertskap ønsker vi å være? 

Vi inviterer til vertskapskurs. Målgruppe er alle som jobber innen servicerelaterte yrker, både i privat og  
offentlig sektor, som ønsker å bevisstgjøre seg i forhold til mulighetene i egen kommune. 

 
Sted: Svenningdal Folkets Hus 

Dato: 19. november 2013 

Pris: kr 500,-  (prisen er 900,- men fylkesdelplanen sponser deltakerne med 400,- hver) 

Påmelding: innen 5. november til tlamo@grane.kommune.no, telefon 986 07 208 

Program: 

 

 

Arr: Rådet for nasjonalparkkommuner og fylkesdelplan for  
Lomsdal-Visten/Njaarke i samarbeid med Innovasjon Norge. 

  

Rådet for nasjonalparkkommuner (RFN) 
  

 

09.30–10:15: Registrering, kaffe og litt å bite i. 
 

15:15: Å skape en velkomstkultur: Hva skal til for å lykkes? 

10:15 Velkommen 

Ordfører i Grane: Bjørn Ivar Lamo 
Vertskapet utvikling, Märit Torkelson 
 

16:00: Vårt felles vertskap som nasjonalparkkommune: 
Hvordan ønsker vi å bli oppfattet av andre og hverandre? 

11:00: Nasjonalparkkunnskap; SNO, Carl Norberg 
Nasjonalparkene i vårt område. 
 

16.45 – 17.00: Pause 

12:00:  Lunsj 
 

17:00: Hva gjør vi bra i dag og hva ønsker vi å gjøre bedre? 

12:45: Destinasjonskunnskap 

Hva har vi å by på? Smakebiter fra Helgeland 
Helgeland museum, Torhild Haugann og Are Halse 

Verdiskaping i og rundt nasjonalparkene, utopi eller  
realitet? Hvilke muligheter ser næringen for næringsutvikling i 
tilknytning til nasjonalparkene?  
Grane næringsutvikling, Ellen Schjølberg 
 

17:45: Hvordan viderefører vi arbeidet med å ta vare på  

mulighetene som nasjonalparkkommunen gir? 

13:55: Vertskap – den «velkommende» forskjell.  
Kunsten å ønske andre, hverandre og seg selv velkommen!  
Märit Torkelsson, Vertskapet utvikling 

18:30–19:00 Avslutning/oppsummering:  
Har vi en plan for «vertskapsutdanning»? 
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