Lokið

Samhæfing

Vantar e-h uppá

Jákvæð upplifun
ferðamanna

Samkomulag um samhæfingu .
Ná utan um öran vöxt í greininni með
SF sem samhæfir og tryggir að
forgangsmál fari í framkvæmd.
Skilvirkari stjórnsýsla .
Einfalda regluverk í ferðaþjónustu enn
frekar ásamt því að innleiða eina gátt
fyrir leyfisveitingar og gögn.

Innleiðing Vegvísis í Öllum
landshlutum. SF mun útfæra
samkomulag um innleiðingu Vegvísis
sem fyrirtæki og hagsmunaaðilar
munu koma að og geta sameinast um.
Áherslur samkomulagsins eru:
gestrisni, góð þjónusta, góð upplifun.
Tryggja jákvætt viðhorf heimamanna.

SF fylgir markmiðum og
forgagnsmálum eftir. Birta reglulega
áreiðanleg gögn um stöðuna í
greininni. Framkv. forgangsverkefna
verði samhæfð og eftirfylgni með
markmiðum sinnt. SF vinnur tillögur
að forgangsröðun aðgerða í
tengslum við fjárlagagerð hvers árs.
Forgangsröðun í sífelldri endurskoðun.

Upplýsingagjöf og samskipti við
ferðamenn. Áframhald í að skilgreina
leiðir til að bæta upplýsingagjöf til
ferðamanna með áherslu á rafrænar
lausnir og leiðarmerkingar samræmdar á landsvísu. Bæta
upplýsingagjöf og hvernig megi ná
sambandi við ferðamenn áður en til
ferðar kemur.

Í vinnslu

Áhættustýring .
Skilvirkri áhættustjórnun verði komið á
sem og eftirliti með skattsvikum og
svartri atvinnustarfsemi.
Áhættuþættir eru: Náttúruhamfarir,
umhverfisáhætta, svört
atvinnustarfsemi, orðspor, öryggismál,
efnahagsmál, samspil greinarinnar og
stjórnvalda, offjárfesting, lögbrot,
upplýsingamál o.fl.

Sviðsmyndir og áhættugreining
(lokið). Greina helstu drifkrafta í
starfsumhverfi ferðaþjónustunnar á
Íslandi og nota þessa greiningu til
að móta sviðsmyndir um
hugsanlega þróun og greina helstu
áhættuþætti í starfsumhverfi
greinarinnar. Sviðsmyndir settar
fram:
1. Niceland“
2. Ferðamann - nei takk
3. Laus herbergi
4. Fram af bjargbrúninni

Jafnvægisástand - Álagspróf - sviðsmynda.
Finna jafnvægi milli vaxtar ferðaþjónustu og
getu samfélagsins og innviða til að tryggja
öryggi og upplifun ferðamanna.

Samþætting forgangsverkefna
2017- vegna fjölgunar ferðamanna
um 400-600 þúsund.

Öryggismál
Samgöngur
Náttúruvernd
Stjórnun

Ekki byrjað

Áreiðanleg gögn

Úthlutun frá ANR (150 m. kr.) vor 2016.
Mælingar/ rannsóknir. 10 verkefni í gangi
niðurstöður kynntar í byrjun maí 2017.

Dreifing ferðamanna um landið

Umsvif og áhrif ferðaþjónustu á ákv. svæðum. Útgjöld
Landamærakönnun
Markhópagreining
Ástandsmat áfangastaða

Öryggi ferðamanna. Auka öryggi
ferðamanna og forvarnir m.a. með
samræmdri upplýsingagjöf og
merkingum um allt land. Í samvinnu
við lögregluyfirvöld, Landsbjörgu
og ferðaþjónustuna verði öryggi
ferðamanna aukið með markvissu
forvarnarstarfi, samræmdum
merkingum og stýrðu aðgegni.

Áhættu - APP . Nýtt verkefni.

Þjóðgarðar, önnur friðlýst væði og
þjóðlendur á einni hendi.
Samstarf náttúruverndaryfirvalda og
ferðaþjónustuaðila eflt til að styrkja
áherslur um mikilvægi
umhverfissjónarmiða .
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
verði áfram starfræktur og hlutverk
hans endurskoðað þannig að
sjóðurinn nýtist við uppbyggingu á
aðstöðu í eigu sveitafélaga og
einkaaðila. Einnig verði tryggð
fjármögnun til uppbyggingar á
áfangastöðum ferðamanna í eigu og
umsjón ríkisins.

Staðsetning ferðamanna hitakort

Skýrsla Vegagerðarinnar (Kortlagning þarfar á
salernisaðstöðu meðfram þjóðvegum Íslands)
unninn af Eflu . Niðurstöður liggja fyrir en þörf
er á að koma niðurstöðum í framkvæmd.

Áhættustjórnun í ferðaþjónustu.
1. Kanna stöðu áhættustjórnunar
innan ferðaþjónustunnar.
2. Öryggi ferðamanna - útfærsla líkans
til að draga úr líkum á slysum og
óhöppum. Niðurstaðan á að nýtast
ábyrgðaraðilum ferðamannastaða og
ferðaskipuleggjendum.

Vegvísir
Náttúruvernd

Safna tímanlegum áreiðanlegum og
alþjóðlega samanburðarhæfum
gögnum til grundvallar
ákvarðanatöku og markmiðasetningu í
ferðaþjónustu. Setja fram áætlun fyrir
áreiðanleg gögn - lykiltölur í
ferðaþjónustu. Fyrirmynd Nýja Sjáland.

Skrifstofa ferðamála í ANR verði elfd
og unnið að eflingu stjórnsýslunnar.
Stefnumótun áfangastaða DMP .
Áætlanagerð, skipulag og
samhæfing í þróun og stýringu
allra þeirra þátta sem geta haft
áhrif á upplifun ferðamanna á
viðkomandi landsvæði.
Samstarfsverkefni með
Ferðamálastofu og aðkomu
Markaðsstofa landshlutanna.

Í undirbúningi

Þróun sjálfbærnivísa fyrir ferðamenn á
friðlýstum svæðum
Viðhorfskönnun heimamanna. Spurningar
Fjárhagsleg þolmörk sveitafélaganna
Vöruhús gagna - mælaborð ferðaþjónustunnar

Mælanleg markmið verði sett í
ferðaþjónustu , miðað við
áreiðanlegar mælingar á núverandi
stöðu og þeim fylgt markvisst eftir.
Rekstrarleg afkoma ríkis- og
sveitafélaga af ferðaþjónustu
Mælikvarðar eru settir fram í
Vegvísi (undir fjórum markmiðum):
Níu lykilmælikvarðar skilgreindir:

Velja "fyrirmyndastaði " í
ferðaþjónustu sem eru þekktir sem
slíkir bæði hér á landi og erlendis og
hefjast handa við val og hönnun árið
2016.

1. Meðmælaskor (NPS) ferðamanna mælist

hátt í samanburði við önnur lönd (Jákvæð
upplifun ferðamanna).

Salernisskýrsla (þrír hlutar) lokið.
1. Ástandsgreining: Greining á
stöðu salernismála á
ferðamannastöðum og aðgengi að
salernum meðfram þjóðvegi 1.
2. Þarfagreining: Forgangsröðun
ferðamannastaða, fjöldi salerna sem
þarf á hverjum stað og
kostnaðarmat.
3. Rekstrarform: Rekstur salerna á
ferðamannastöðum og meðfram
þjóðvegi 1.

Samstarfsverkefni; Ferðamálastofu, Isavia og Gallup
2. Hlutfall erlendra ferðamanna sem hafa

heimsótt Ísland áður - endurkomuhlutfall
hækki (Jákvæð upplifun ferðamanna).
3. Virðisauki í ferðaþjónustu skili sér í sífellt

hærra framlagi til vergrar landsframleiðslu
(Aukin arðsemi).

Koma salernisskýrslu í framkvæmd .

4. Gjaldeyristekjur aukist á hverja gistinótt

(Aukin arðsemi).
Framleiðni starfa aukist (Aukin arðsemi).

Fyrsta skref Stjórnstöðvar var að
greina fyrirliggjandi upplýsingar
um öryggi ferðamanna og hófst sú
vinna í desember 2015. Verkefninu
var skipt í fjóra flokka;
1. löggæslu,
2. öryggi á vegum
3. öryggi á ferðamannastöðum
4. Upplýsingagjöf og forvarnir.
Settir voru á laggirnar vinnuhópar,
sem hver um sig tók einn flokk, og
fengu það hlutverk að móta vel
skilgreindar tillögur. Verkefnið var
kynnt fyrir og samþykkt af stjórn
Stjórnstöðvar ferðamála 2. mars 2016.

5. Hærra hlutfall ferðamanna komi til

landsins utan háannar (Aukin dreifing
ferðamanna).
6. Hærra hlutfall gistinátta erlendra ferðamanna á
hótelum og gistiheimilum á landsbygginni
verði utan háannatíma.
7. Mælanlegt markmið um vöxt verði sett í

hverjum landshluta m.v. Stöðu á hverjum
stað (Aukin dreifing ferðamanna).
8. Viðhorf landsmanna til ferðaþjónustu

mælist jákvætt (Jákvæð viðhorf til
greinarinnar).
9. Hlutfall ánægðra starfsmanna mælist hátt

(Jákvæð viðhorf til greinarinnar).
Rannsóknir verði efldar og aukin
áhersla lögð á nýsköpun í greininni.
Mat á fjárþörf og forgreining á
stöðu mælinga og rannsókna í
ferðaþjónustu 2017/2018.
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Matstæki - kostnaðarmat vegna
uppbyggingar ferðamannastaða.
Áfangastaðir ferðamanna verði
skipulagðir í hverjum landshluta
innan stefnumótandi
stjórnunaráætlana (DMP) og
þjónustugjöld innheimt þar sem við á
og þar sem viriðisaukandi þjónusta er
í boði. Gert er ráð fyrir að
þjónustugjöldin renni m.a. til náttúruog minjaverndar og frekari
uppbyggingar áfangastaða.
Fyrirmyndastaðir í ferðaþjónustu
verði skilgreindir og undirbúningur
fyrir hönnun og uppbyggingu þeirra
verði skv. bestu erlendu fyrirmynd.
Framkvæmdastjóður
ferðamannastaða.
1. Kanna stöðu á eftirstöðvum
styrkja frá fyrri árum.
2. Greina helstu ástæður fyrir
eftirstöðvum styrkja.
3. Setja fram tillögur um
breyttar starfsreglur, sjá link
http://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-nyskopunarraduneyti/nr/0020-2016

4. Greina fjárþörf fyrir árið
2016.

Gróft mat á fjárþörf
Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða
2016.

Hæfni og gæði

Markmið verði sett í hverjum
landshluta innan stefnumótandi
stjórnunaráætlunar (DMP) um að
fjölga þeim
ferðaþjónustufyrirtækjum sem hafa
gæðavottun og/eða eru í Vakanum.
Meta skal hvernig best megi ná
markmiðum um víðtæka þátttöku
fyrirtækja í Vakanum til að efla gæði
ferðaþjónustunnar á Íslandi og
mögulega efla eða breyta starfsemi
hans.
Mannaflaþörf : Í hverjum landshluta
verði lögð áhersla á að meta
mannaflaþörf í ferðaþjónustu, auka
hæfni starfsfólks. Í víðum skilningi
og gera mannafla- og
þjálfunaráætlanir. Hæfni, gæði og
fagmennska verði aukin með
markvissri menntun og
vinnustaðaþjálfun.
Hæfni og gæði í ferðaþjónustu.
Fjárfestum í hæfni starfsmanna Skýrsla og Gallup könnun. Tillögur
sem snerta mannafla, hæfni og gæði í
ferðaþjónustu á landsvísu.

Hæfnisetur ferðaþjónustunnar
samstarfsverkefni við Fræðslumiðstöð
atvinnulífsins.
Rafræn gátt verði til staðar með
upplýsingum um bestu leiðir, fræðslu og
kennsluefni, staðla, myndefni, og fl. til að
auka hæfni og stuðla að gæðastarfi innan
ferðaþjónustunnar. Aðgerðin taki til
samhæfingar á þeim vefjum/gáttum sem eru
nú þegar til staðar ásamt viðbótum sem snúa
að fræðslu, stöðlum, og bestu leiðum. SF
mun bjóða upp á stuðning við landshluta sem
felur m.a. í sér. úttektir og ráðleggingar til að
auka hæfni og gæði í ferðaþjónustu.

Aukin Arðsemi

Skilgreindar verði metnaðarfullar
arðsemiskröfur fyrir
atvinnugreinina . Mælanleg
markmið verði sett i tengslum við
aukna arðsemi og þeim fylgt
markvisst eftir. Niðurstöður
mælinga í tengslum við markmiðin
verði birtar tímanlega þannig að
bregðast megi við með úrbótum til
að tryggja sem bestan árangur.
Mörkun (e.branding),
markhópagreining og markaðssetning
verði í samræmi við auknar
arsemiskröfur í greininni. Mörkun er
grundvöllur fyrir greiningu á þeim
markhópum sem laða á til landsins
og geta skilað greininni aukinni
arðsemi.
Ferðaþjónustuaðilar, fagfjárfestar
og aðrir hagaðilar verða hvattir til
að taka mið af niðurstöðum
mörkunar og
markhópagreiningum.

Dreifing ferðamanna

Samgöngnuáætlun taki mið af
þörfum ferðaþjónustunnar, fjölgun
ferðamanna og öryggi þeirra.
Mikilvægt er að uppbygging og
viðhald skilgreindra heilsársvega
verði stórbætt.
Æskilegt er að skilgreina
ferðamannaleiðir í hverjum
landshluta sem stulað gæti að
vaxandi aðdráttarafli og lengri
viðveru ferðamanna. (DMP)
Bættar og samræmdar leiðar - og
öryggismerkingar verði um allt land.
Stefnumótandi stjórnunaráætlanir
(DMP) verið til í hverjum
landshluta.
Í DMP er tekið á um dreifingu
ferðamanna og stýringu í hverjum
landshluta og svæðisbundin stoðkerfi
ferðaþjónustunnar elfd.

Fjarskiptasamband verði bætt,
ljósleiðari lagður og nettengingum
komið á um allt land.
Áhersla verði lögð á að kynna Ísland
sem ferðaþjónustuland allt árið í
öllum landshlutum.
Tryggja að viðhald og uppbygging
innviða flugsins verði í takt við
fjölgun ferðamanna til landsins.
Ákveða hvaða áfangastaðir
ferðamanna í hverjum landshluta
þarfnast aðgangnsstýringar og stýra
umferð um þá með umhverfisleg,
félagsleg þolmörk og öryggi að
leiðarljósi.
Gjaldtaka á ferðamannastöðum
(Lokið) drög að skýrslu.
Samanburður á tæknilausnum við
gjaldtöku á bílastæðum við
ferðamannastaði.

