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Besöksnäring – dialogforum med besöksnäringen och ny utredning

Bakgrund
Näringsdepartementet har på tidigare forum informerat om regeringens
insatser för ökad turism. Vi har också lyft upp att vi gärna ser en
återkommande dialog i det regionala forumet kring besöksnäringens
utmaningar och utveckling utifrån de inspel som görs genom
näringsministerns dialogforum med besöksnäringen.
Dialogforum med besöksnäringen
För att skapa bättre förståelse för besöksnäringens utmaningar och vad
som behövs för att möta dem, träffar näringsministern regelbundet
företrädare för branschen för tematiska diskussioner. Varje dialogforum
fokuserar på en specifik fråga och hur det offentliga och det privata kan
samverka för att stärka besöksnäringens konkurrenskraft utifrån den
frågan. Dialogforum med besöksnäringen är ett komplement till
regeringens kontinuerliga dialog med näringslivet, och syftar till att
samla näringens företrädare för strategiska samtal en gång i halvåret. Ett
tjugotal företrädare från myndigheter, fack, arbetsgivar- och
branschorganisationer, företag, SKL, ideella organisationer och regionala
destinationsbolag deltar.
Läs mer här:
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/infrastruktur-i-fokus-padialogforum-med-besoksnaringen/
En sammanhållen politik för hållbar turism och växande
besöksnäring
En särskild utredare ska föreslå en sammanhållen politik för hållbar
turism och växande besöksnäring. Syftet med utredningen är att ge
regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och
jobbmotor i hela landet. Utredaren ska bl.a. analysera utvecklingen och
bedöma framtida utmaningar och möjligheter för besöksnäringen.
Utredaren ska lämna förslag till en politik som skapar förutsättningar för
tillväxt, företagande och sysselsättning och som bidrar till att aktörerna
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gemensamt kan kraftsamla inom besöksnäringen. Ett jämställdhets- och
hållbarhetsperspektiv ska genomsyra utredningen.
Utredaren ska bl.a. göra följande:
 Analysera målet för turismpolitiken, och om det finns skäl till det
föreslå tillägg eller nytt mål för politiken.
 Kartlägga besöksnäringens behov och hinder för en hållbar
utveckling och därefter föreslå insatser.
 Föreslå hur samverkan och samordning mellan besöksnäringen
och offentliga aktörer kan utvecklas för att stärka det
gränsöverskridande turistiska erbjudandet "äta-resa-göra-bo".
 Föreslå hur kontaktytorna mellan bl.a. myndigheter, näringsliv,
akademi och civilsamhället kan utvecklas.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2017.
Läs mer här:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/10/en
-sammanhallen-politik-for-hallbar-turism/
Frågor att diskutera:

 Vilka är de viktigaste frågorna att fokusera på i ovan nämnda
utredning för att utveckla besöksnäringen i er region?
 Hur kan vi skapa gynnsamma strukturer för samverkan mellan
nationell och regional nivå för att bidra till utveckling av
besöksnäringen?
Kompetensförsörjning

Nästa tema på dialogforumet med besöksnäringen kommer att handla
om kompetensförsörjning inom besöksnäringen. Det hörs olika röster
både från närings- och utbildningsanordnare om att det finns både gott
och ont om tillgång till utbildning inom besöksnäringen på olika platser i
landet, likväl som det kan det vara svårt att hitta rätt kompetens.
 Hur arbetar ni strategiskt med kompetensförsörjning och
kompetensutveckling med koppling till besöksnäringen?
Ge exempel!
 Hur fungerar ert samarbete med besöksnäringen på
kompetensförsörjningsområdet?

