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Situasjonsanalyse fra reiselivet 
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• Vi har gjennomført 25 
undersøkelser siden 6. mars 2020 

• Nyeste tall fra 4. oktober

• I snitt har 601 medlemsbedrifter 
svart på undersøkelsene

• Gir oss et svært tydelig bilde av 
situasjonen

Oppdatert og fullstendig rapport finnes på våre nettsider:

Situasjonsanalysen 



Færre har permitterte – Flere mangler folk
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Situasjonsanalysen 
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Situasjonsanalysen 



Fortsatt ikke normalsituasjon
• Derfor har vi foreslått flere gjenåpningstiltak

• 15 % matmoms på restauranter
• Fortsatt 6 % moms på overnatting og transport ut året
• Lavere rente på utsatt skatt og moms
• Lokale tiltak for re-start av utelivet
• Rekrutteringstiltak
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Kompetanse- og 
rekrutteringsseksjonen  

Henrik Hamborg
Politisk rådgiver 
rekruttering og 
kompetanse
Startet 1.3.21 

Linn M. Berg Ousdal 
Prosjektleder
Startet 18.10.21 
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Rekruttering: Lang/mellomlang sikt
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• Viderefører utdanningsmidler og bevilger penger til fleksibel utdanning

• Ingen nye midler til nasjonal rekrutteringskampanje
• Viderefører ikke ekstra bevilgninger til markedsføring

• Etterlyser sterkere stimuli for grønn innenlands persontransport

• Gjeninnfører flypassasjeravgiften

• Viderefører lavmomsen til 12 prosent

• Lettelse i verdsettelsesrabatten på 50 prosent
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Ny regjering
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Reiselivskapittelet: 

• Det må jobbes målrettet for å gjøre næringen mer bærekraftig, for å 
sikre flere helårs arbeidsplasser i næringen og for at ikke 
konsekvensene av koronakrisen blir langvarige. 

• Destinasjonsselskaper og regionalt samarbeid skal sikre grunnlaget 
for de lokalt forankrede reiselivsbedriftene.

• Sikre lokal verdiskaping og tilrettelegging ved å gi kommuner 
mulighet til å innføre besøksbidrag. Det skal raskt settes i gang ett 
eller flere pilotprosjekter, for eksempel i Lofoten, basert på lokalt 
initiativ. 

• Gjennomgå rammebetingelsene for de regionale 
destinasjonsselskapene i samarbeid med næringen. 

• Sikre norske reiselivsbedrifter i møte med internasjonale 
plattformselskaper.
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Overordnet nærings- og finanspolitikk
• Gjøre formuesskatten mer rettferdig, ved at personer med høye 

formuer betaler mer i skatt samtidig som bunnfradraget økes. Aksjer 
og næringseiendom m.m. skal verdsettes til 80 prosent i tråd med 
skatteforliket i 2016.

• Redusere næringslivets kostnader knyttet til pålagte regler og 
utfylling av offentlige skjemaer med 11 milliarder kroner innen 2025. 
Ved nye reguleringer skal det som hovedregel vurderes om små 
selskaper kan få spesielle tilpasninger eller unntak.

• Samordne offentlige tilsyn og rapportering.

• Utarbeide en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle 
offentlige anskaffelser.

• Øke Arbeidstilsynets bruk av overtredelsesgebyr.

• Styrke Arbeidstilsynet og samarbeidet mellom de viktigste etatene på 
omradet, slik at kapasiteten til å utføre stedlige tilsyn oker betydelig.

• Endre regelverk og praksis for offentlige anskaffelser slik at de 
støtter viktige mål som bærekraft, gode lønns- og arbeidsvilkår, bruk 
av lærlinger, innovasjon og lokale ringvirkninger. Offentlige 
anskaffelser må utformes og kontraktstørrelsen må tilpasses slik at 
norske bedrifter kan delta i konkurransen.
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Grønn transport 

• Sørge for utbygging av et nødvendig antall ladestasjoner for elbil i hele 
landet. Regjeringen skal som minimum sikre en hurtigladestasjon i 
kommuner som ikke har dette i dag innen 2023. Vi vil utarbeide en nasjonal 
ladestrategi hvor Statens Vegvesen får en rolle i å planlegge et 
sammenhengende ladeinfrastrukturnett og identifisere strekninger som 
trenger statlig drahjelp for å bygge ut ladenettet 

• Bruke innkjøpsmakten i stat og kommune til å utvikle og ta i bruk ny 
teknologi for klimavennlig maritim transport og lufttransport.

• Øke satsingen på nasjonale turistveier, sykkelruter og vandringsleder.

• Kompensere fylkeskommunene for merkostnader ved å velge lav- og 
nullutslippsteknologi  ved anskaffelser av ferger og hurtigbåter.

• Ta initiativ til at det etableres landstrøm ved de største havnene. Redusere 
lokal forurensing gjennom å legge til rette for landstrøm for cruisebåter ved 
de mest trafikkerte havnene og på sikt innføre forbud mot tungolje. Stille krav 
om nullutslipp i nye anbud for ferger 2023 og krav om lav- og nullutslipp i 
nye anbud for hurtigbåter i 2025.

• Opprettholde et godt, desentralisert nett med kortbaneflyplasser og sørge for 
at disse brukes i arbeidet med elektrifisering av luftfarten, blant annet 
gjennom et program for teknologiutvikling.
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Arbeidsliv og kompetanse 

• Utrede muligheter for å gi fagbevegelsen økt myndighet og flere 
verktøy for å bekjempe arbeidskriminalitet, og støtte lokale 
initiativ for et seriøst arbeidsliv.

• Styrke allmenngjøringsordningen.

• Endre lov om obligatorisk tjenestepensjon slik at det gis pensjon 
fra første krone så snart som praktisk mulig.

• Regjeringa vil gjennomføre eit kraftfullt løft for yrkesfaga, som 
begynner med å styrkje praktisk læring i grunnskulen, betre 
yrkesfagopplæring i skule og læretid og auka innsats for seriøse 
vilkår i arbeidslivet.

• Gjennomføre eit utstyrsløft for yrkesfagopplæringa slik at 
skuledelen av opplæringa blir meir relevant for arbeidslivet
elevane skal ut i.
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Klima
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Hvorfor satse på reiselivet 



Inkludering 
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Hvorfor satse på reiselivet 



Lokalmiljøet 
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Hvorfor satse på reiselivet 



Grønn transport 
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Dette trenger reiselivet

Ampere Foto : Wikimalte – Eget verk, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61626896


MVA på Europeisk nivå
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Dette trenger reiselivet

Momsnivået i Europa før pandemien

Midlertidig momsreduksjon på
servering under pandemien: 

Tyskland:  19 %  til 7%
Østerrike:  20 %  til 5%
Storbritannia: 20 %  til 5%

Irland: 13,5% til 9%
Hellas: 13,5% til 9%



Kompetanse
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Dette trenger reiselivet



Hva kan gjøres med villcamping ? 

22

• Kommunalt ansvar 

• Vi må opplyse lokalpolitikere

• Informasjon på SMS 

• Skilting 

• Håndheve reglene 



Takk for meg!


