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– Kommunene må involvere seg sterkere i reiselivsutviklingen

Mimir AS har vært en betydningsfull rådgiver for reiselivet i over 20 år. Selskapets første kontor i Nord-Norge åpnes i Lofoten
ledelse av tidligere reiselivssjef på Svalbard, Ronny Brunvoll. Foto: Eivind Biering-Strand
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Ronny Brunvoll forlater jobben som reiselivssjef på Svalbard og flytter til L
etablere Mimirs første kontor i Nord-Norge.
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TIPS OSS! (MAILTO:REDAKSJON@VAGANAVISA.NO)

Selskapet Mimir AS er blant landets fremste innen rådgivning
på reisemålsutvikling, men har har så langt ikke hatt egen
avdeling i Nord-Norge. Når Ronny Brunvoll forlater sin jobb som
reiselivssjef på Svalbard på nyåret, vil det nystartede kontoret i
Lofoten få tilført spisskompetanse som både vår egen region og
landsdelen for øvrig vil kunne nyte godt av framover.
– Jeg har jobbet tett med Mimir på Svalbard, og da de fikk vite
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at jeg skulle flytte til Lofoten åpnet det seg tanker om et
samarbeid som begge parter tente veldig på. Det er en jobb jeg
ser veldig fram til, sier Ronny Brunvoll.
BLIR STIFINNER
Han har også erfaring fra reisemålsarbeid i selskapene
Destinasjon Geirangerfjord & Trollstigen og Destinasjon Ålesund
& Sunnmøre, hvor han var henholdsvis reiselivssjef og
prosjektleder. Tidligere har han jobbet som
prosjektleder/arrangør for større events i Ålesund og som
frilansjournalist. Mest profilert har han likevel vært som
reiselivssjef i Visit Svalbard, der han de siste seks årene har
ledet reisemålet gjennom en stor omstillings- og
profesjonaliseringsprosess, der også et systematisk
bærekraftarbeid har stått høyt på dagsorden.
– Hva går den nye jobben din ut på?
– Jeg vil fungere som en rådgiver. En slags stifinner innen
reisemålsutvikling, der det handler om å jobbe ut og
gjennomføre planer hvor vi tenker bærekraft og helhet - som er
helt avgjørende i dag. Det er store utfordringer å ta tak i: som
om å treffe de rette gjestene, treffe rett volum, sørge for god
spredning av trafikken og spørsmålet om fellesgodefinansiering.
Vi har kommet et stykke på vei på Svalbard, som er et
forholdsvis lukket samfunn sammenlignet med Lofoten med
sine seks kommuner. Men jeg har likevel mange erfaringer å
trekke videre på, sier han.
LOKALPOLITIKERNE MÅ PÅ BANEN
Mimirs tjenester er spesielt rettet mot attraksjoner, reisemål,
Innovasjon Norge og andre offentlige kunder i Norge. De blir
ofte brukt i utvikling av masterplaner og prosjekter for ulike
destinasjonsselskaper og kommuner.
– Personlig er jeg veldig opptatt av å få dratt kommunene inn i
utviklinga. De kan ikke sitte stille og se på og tro at reiselivet
klarer seg selv. Det handler ikke bare om reisemålsutvikling,
men også om utvikling av lokalsamfunnet. Det er kjempeviktig
at lokalpolitikerne setter seg inn i helheten og forstår
kompleksiteten for å bidra i utviklingen, sier Brunvoll, som
understreker at han her uttaler seg på generelt grunnlag.
– Men det er helt klart mange som har mye å gå på. Svulstige
planer holder ikke - tankene må også gjennomføres, slår han
fast.
PÅ LAG MED LOKALSAMFUNNET
– Hva er de viktigste erfaringene du tar med deg fra
Svalbard?
– At det er viktig å ha et grunnfjell av bedrifter som tror på
prosjektet, som backer opp og aktivt støtter opp om prosessene
med å skape et profesjonalisert reiseliv. Her snakket jeg ikke
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bare om turoperatører, utleiere og hoteller, men underskogen
av butikker, restauranter og transportnæring. Alle må være med
og forstå sin rolle.
– Det andre er forankringen er inn mot lokalsamfunnet,
lokalpolitikken og byråkratiet - at folk flest er innforstått med
utviklinga. Næringa må være på lag med lokalsamfunnet. Det
har vi lært på Svalbard, på godt og på vondt, sier han.
På Svalbard har snuoperasjonen vært vellykket. Øya har
utviklet en profesjonalisert helårsturisme og økonomien er i
vekst.
– Det er mange utfordringer igjen, men de har gjort en
formidabel jobb. Nå tjener de penger og har klart å skape vekst
uten at det har gått på kompromiss med det autentiske og
unike ved naturen, sier Brunvoll.
AIRBNB ER ET UVESEN
Svalbard hadde 127.000 registrerte gjester i fjor, der
cruiseskip-trafikken utgjorde over 50.000 besøkende.
– Blant annet i Masterplansarbeidet for Svalbard ble det stilt
spørsmål om hvor mange turister plassen tåler. Fant dere noe
svar på det?
– Nei og det er vanskelig å fastsette. I dag har vi rundt 950
senger på Svalbard, noe som i teorien skal begrense antall
gjester i Longyearbyen. Men så har man latt Airbnb vokse vilt
og det utgjør i dag 20 prosent på toppen. Det er et politisk
ansvar å sørge for å regulere dette. Nå ser vi folk som kjøper
opp boliger for å leie dem ut på Airbnb og det er et uvesen.
Veksten må komme ved at politikerne gir aksept for en
arealplan der det settes av plass til hoteller med så og så
mange rom.
– Hva tenker du om mulighetene og utfordringene
Lofoten som destinasjon står ovenfor de kommende
årene?
– Hehe, det skal jeg være uhyre forsiktig med å uttale meg om.
Det er kjempedyktige folk i det lokale destinasjonsselskapet
som jobber med dette og jeg vet at de jobber med mange av
de samme utfordringene som Svalbard, blant annet å stimulere
helårsturisme og kontrollere utviklinga. Men det er ingen tvil
om at potensialet er stort, sier Brunvoll.
MÅ UNNGÅ “TOURISTS OUT!”
Han har i flere år jobbet tett mot områder som også står høyt
på dagsorden for reiselivet i Lofoten, blant annet bærekraft,
fellesgodefinansiering og forhindring av naturslitasje.
– Det handler om å spille turisten god, gi han en sjanse til å
oppføre seg bra. Og legge til rette for at det blir minst mulig
gnisninger mellom lokalbefolkning og turister.
– Hvorfor er det viktig?
– Fordi vi for alt i verden må unngå aksjoner som “Tourists
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out!” Det er ingen grunn til at vi skal få det, men jeg kan forstå
at frustrasjonen øker hvis alt skurer og ingenting blir lagt til
rette. Det handler om banale ting som søppelhåndtering og
toaletter. I Norge inviterer vi hele verden på besøk og så
glemmer vi at vi må ha noen basisfasiliteter på plass for at det
skal funke. Det handler også om parkering, skilting og
tilrettelegging. Vi inviterer alle til å bruke naturen og det sier
seg jo selv at det blir nedtråkk. Vi må lære dem hvor de skal
gå, hvor det er trygt osv, sier Brunvoll.
Selv om det ikke fins enkle svar på hvordan dette skal
finansieres, mener han det er på høy tid å løfte opp turistskattdebatten igjen.
– På Svalbard har vi en slags turistskatt gjennom
miljøvernfondet som vi kan bruke til dette. Men debatten om
turistskatt som har blitt lagt lokk på i Norge, må vi snarest løfte
igjen. Vi kan ikke la debatten stoppes av ideologi der det
stopper i et for eller mot avgift. Vi må ha på plass ei
fellesgodefinansiering. Det kommer turistene til gode og det
kommer lokalsamfunnet til gode, mener Brunvoll.
LOFOTEN FRISTET MEST
Han avslutter jobben på Svalbard før jul og åpner kontoret for
sin nye arbeidsgiver i Svolvær i januar.
– Litt vemodig å forlate alt du har bidratt til å bygge der
oppe?
– Ja, men samtidig må man ta noen valg i livet. Den dagen du
forstår at du må bytte jobb, da har det allerede gått for langt.
Nå har jeg lagt lista litt høyere enn da jeg kom, så får den
personen som kommer inn pushe ting videre framover.
– Du har ikke noe forhold til Lofoten fra tidligere?
– Nei, men da vi i fjor skulle på Nord-Norge ferie, hadde vi
allerede begynt å leke med tanken om å flytte til fastlandet. Og
av de aktuelle stedene var vi enige om at Lofoten matchet
ønskene våre best, både i forhold til natur og muligheter. I
tillegg er det et levende, dynamisk sted med stor
gjennomstrømming av folk, akkurat som Svalbard. Vi kikket på
tomt flere steder, men endte opp på Kreta. Deretter skjedde
ting litt raskere enn egentlig hadde planlagt, forteller Brunvoll,
som flytter til Vågan med kona og hennes datter. Selv har han
voksne unger fra før.
FOTBALLGAL
I bildet vedlagt pressemeldingen om at Ronny Brunvoll skifter
jobb er han iført Liverpool-skjerf, og et kjapt blikk på Facebookprofilen etterlater ingen tvil om at den avtroppende
reiselivssjefen er godt over gjennomsnittlig fotballinteressert.
Fire måneder før han flytter til Lofoten har han allerede god
oversikt over lokale fanklubber og hvilke vertshus i nærområdet
som viser Liverpools kamper.
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– Fotballen er jo livet utenfor, det. Det som ikke er så alvorlig,
men er litt alvorlig likevel. Det er viktig å ha noe å vri hodet
mot som ikke er jobb og familie. Og så er det jo godt å bryne
seg på Man United-fans, sørge for litt kniving og “banter”, som
engelskmennene kaller det.
– Som Liverpool-supporter får du i det minste god
trening i å takle skuffelse?
– Haha, jada. Vi har ventet i snart 30 år på seriegull. Men jeg
tror dette blir sesongen vår. Vi har en fantastisk manager og et
par nye spillere som vil løfte oss. Det er nå det skal skje. Det
føler jeg virkelig.
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