
Kompetanseplattform 
for vertskapsutvikling i 

Narvikregionen



Mål

Overordnet mål for prosjektet er å skape bærekraftig næringsutvikling, 
bolyst, attraktive lokalsamfunn og nærmiljøer som skaper identitet, bo-, 
utdannings- og etableringslyst.

• Vi vil å styrke næringslivets og kommunenes evne til å være et godt 
vertskap.

• Vi vil gjøre ny kompetanse lettere tilgjengelig - ved å tilby årlige kurs og 
aktiviteter, samt nettbaserte opplæringsmoduler som kan 
gjennomføres på pc, nettbrett eller telefon.  

• Vi vil etablere rutiner for kontinuerlig bevisstgjøring og måling 
av kvaliteten på vertskapet og på servicenivå.



Kompetansemål

• Gi kandidaten grunnleggende forståelse for betydningen 
av vertskaps- og relasjonsbygging: 

- Hvordan påvirker våre holdninger vår samhandling med andre?

- Hvordan oppnå aksept og en god atmosfære for formidling av 
opplevelser?



Forankring

• Temaplan for kultur Narvik 2018 – 2022

• Strategisk Næringsplan for Ofoten 2018 -2021

• Handlingsplan for Narvikregionen merket som bærekraftig reisemål

• Temaplan for bærekraftig reisemålsutvikling



Målgrupper i prosjektet

Vi ønsker å utarbeide opplæringsmoduler som passer for alle 
virksomheter som møter publikum, kunder og klienter. 

• Ansatte i regionens næringsliv

• Ansatte i kommune 

Plattform vil også kunne være et bra tilskudd i undervisningen 
av elever i barne-, ungdoms- og videregående skole. 



Prosjektgruppe

• Futurum/Narvik Kommune

• Visit Narvik

• Narvikfjellet

• Narvikregionen Næringsforening

• Gratangen Næringsforum   



Aktiviteter

Utforme fremdriftsplan og etablere prosjektorganisasjon 
for etablering av kompetanseplattform  
I samarbeid utformer prosjektgruppe fremdriftsplan 

• Midlertidig fremdriftsplan i grove trekk  
• Avtale signering og prosjektstart 
• Behovsanalyse   
• Utarbeidelse av Kravspesifikasjon 
• Detaljert fremdriftsplan 
• Oppstart utvikling 
• Test av betaversjon 



Aktiviteter
Utarbeidelse av kravspesifikasjon
I samarbeid utarbeider prosjektgruppen en Kravspesifikasjon som beskriver en kompetanseplattform i detaljer 
mht omfang, innhold og brukerstyring. Hvert område som beskrives skal også være presentert med layout og 
design.  

Valg av digitale verktøy
På bakgrunn av det arbeid som er gjort mht kravspesifikasjon, gjør prosjektgruppen en vurdering av 
tilgjengelig verktøy for den digitale delen av kompetanseplattformen, samt aktuelle verktøy for måling av 
kvalitet på vertskap- og servicenivå. Aktuelle leverandører av digitale verktøy vil være en viktig 
samarbeidspartner i det videre arbeid med etableringen.

Valg av kompetanseleverandører til årlige kurs og aktiviteter
I tillegg til digitale kurs ønsker vi å tilby årlige kurs og aktiviteter hvor vi leier inn ekstern kompetanse 
på aktuelle tema. I prosjektet vil vi vurdere tilgjengelige kompetanseleverandører.  Det kan være 
aktuelt å inngå samarbeidsavtaler med aktuelle leverandører.



Aktiviteter
Etablering av driftsorganisasjon og rutiner
Kompetanseplattform vil bli driftet av NRNF i samarbeid med de aktører som får ansvar for de ulike 
kompetanseområder. Prosjektgruppe utarbeider skisse for driftsmodell og driftsbudsjett for første driftsår. Dette 
vil innebære blant annet prissetting på tjenester, etablering av regional redaksjon og utkast til samarbeidsavtaler 
med virksomhetene som skal benytte og oppdatere kompetanseplattform. Vi vil også etablere rutiner for 
kontinuerlig bevisstgjøring og måling av servicenivå.

Etablering av regional redaksjon
Prosjektgruppe etablerer en redaksjon bestående av representanter fra virksomheter innen alle relaterte 
bransjer, transport, service, handel og reiseliv, samt definerer redaksjonens mandat.
Redaksjonen vil stå sentralt i den kontinuerlige oppdateringen av tilgjengelig informasjon, materiell og 
programinnhold. I pilotversjonen av plattform vil vi starte med et hensiktsmessig geografisk utvalg, 
for deretter å kunne bygge ut med flere virksomheter. 
Et regionalt innhold krever et samarbeid med aktører som kan ta ansvar for det innhold 
som tilhører deres region. 



Aktiviteter

Innholdsarbeid og publisering av pilotversjon
Redaksjonen vil velge ut de hovedområder en skal prioritere i pilotversjon av løsningen.  
Pilotversjonen skal gi kandidaten grunnleggende forståelse for betydningen av vertskaps- og 
relasjonsbygging. Hvordan påvirker våre holdninger vår samhandling med andre? 
Hvordan oppnå aksept og en god atmosfære for formidling av opplevelser? 
Ved å publisere en pilotversjon ønsker vi å komme i gang med å gjøre oss erfaringer av bruk så 
snart som mulig.   

Innholdsarbeid og publisering av endelig versjon
I endelig versjon av løsningen har vi som mål å kunne gå mer i dybden innen bransjerelaterte og 
geografiske områder. Kan det være aktuelt å skille mellom Opplevelses-/reiselivs-næring, Handel, 
Transport/logistikk osv? 



Aktiviteter
Innholdsarbeid og videre utvikling av plattform vil være en kontinuerlig prosess som fortsetter etter publisering av 
pilotversjon.  Vi ønsker parallellt å gjennomføre kurs og aktiviteter for målgruppene.

1) Lederworkshop for leder/mellomleder i bedrift
2) E-læringsmodul som hver enkelt ansatt tar
3) Kick-off for alle som har deltatt på kurset

1. Lederworkshop for leder 
Lederworkshopen gir inspirasjon og verktøy for arbeid med å styrke vertskapskulturen og kompetansen i egen virksomhet 
og for hele regionen. Lederworkshopen er obligatorisk for alle bedrifter som skal kjøre e-læringskurset. Det trenger ikke 
være daglig leder som deltar på lederworkshop, men den som deltar her må være den samme som følger opp 
vertskapskurs overfor de ansatte.

2. Vertskap e-læringskurs:
Interaktivt e-læringskurs for ledelsen og de ansatte med en generell del om vertskapsrollen og 
en destinasjonsdel med kunnskap om Narvikregionen.

3. Kick-off før sommersesong starter
Her får deltakerne merket NarvikVert som bevis på at de har fullført og bestått kurset.  



Fremdrift


