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Reiselivet

• Europas 3. største sosioøkonomiske næring

• 12 Millioner mennesker

• 1 av 5 nye jobber



ByutviklingUrbanisering

Viktigste kommunevalgsak

• Parkering og betaling

• Bærekraftige destinasjoner (sertifisering)

• Renovasjon

• Betal toaletter

• Cruise – volum (idealt tak)

• Gågater / gangstier

• Bussregulering

For de som  bor og de som besøker



Urbanisering

Richard Florida

• Tiltrekke «den kreative klasse» hospitality industry

+ kreative jobber + kompetansemiljøer

• Før: Folk flyttet til fabrikken

• Nå: Firmaer flytter dit det er attraktive innbyggere

• Hva gjør at folk har lyst til å bo?

Byutvikling
For de som bor og de som besøker



Urbanisering

Momentium

• Festivaler

• Utesteder

• Gründermiljøer

• Allsidige arbeidsplasser for begge kjønn

• Attraktivt friluftsliv og opplevelsesbedrifter

• Sosiale møteplasser

• Sykkel og gode kollektiv løsninger

• 5G

Byutvikling
For de som bor og de som besøker

https://www.momentium.no/


Klima Reiseliv er fremoverlente
Luftfart står for 2,4% av CO2 utslipp i Norge



Artsutryddelse, 

avfall & resirkulering

GrowHub @Clarion Hotel The Hub, 

dyrker salat og grønnsaker m.m.

Artsutryddelse

avfall & resirkulering



Automatisering 

og digitalisering
From almost real 

to beyond real 

SIMULATION VISUALS

Next to real simulation

AUGMENTED SIMULATION
To go beyond what is 

possible in real life
Using simulation tools:

SIMULATION CORE & PHYSICS



Automatisering 

og digitalisering
From almost real 

to beyond real 



Automatisering 

og digitalisering Menonrapporten



Likestilling

Små kjeder:

• Hot services og 62`nord:100% kvinnelige 

hotelldirektører

Komparativt fortrinn
Rekrutterer begge kjønn

Store kjeder:

• First, Choice, Scandic og Thon: 50% 

kvinnelige ledere og direktører



Likestilling «Vi tror på alle guder og 

elsker den vi vil»

Nordic Choice

@Pride Parade



Ungdomsledighet , 

migrasjon og eldrebølge Særnorsk kostnad 

ved utenforskap

https://www.nettavisen.no/na24/nav-bombe-sosialhjelpsutgiftene-eksploderer/3423599734.html
https://www.nettavisen.no/na24/nav-bombe-sosialhjelpsutgiftene-eksploderer/3423599734.html
https://www.nettavisen.no/na24/nav-bombe-sosialhjelpsutgiftene-eksploderer/3423599734.html


Ungdomsledighet 

og migrasjon Komparativt fortrinn
En ungdoms og integreringsnæring

Andel sysselsatte

under 24 år

Kilde: SSB Arbeidskraftundersøkelse 2017 Kilde: SSBs sysselsettingstall registrertbasert 2017

Andel sysselsatte med utenlandsk 

bakgrunn



Overvekt

& fedme Naturbasert reiseliv



Kroniske 

sykdommer Sunnere kosthold i 

serveringsbransjen

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden:

• Innkjøpskjeden er eid av medlemmene og overskuddet 

tilbakeføres tilbake til medlemmene gjennom en 

attraktiv bonusordning

• Av NHO Reiselivs om lag 3000 medlemmer er rundt 

2200 bedrifter tilsluttet innkjøpssamarbeidet

• Vi har avtaler med et bredt spekter av 

samarbeidspartnere. Vi er grossist- og 

leverandørnøytrale for at våre medlemmer skal ha 

valgmuligheter på sine vareinnkjøp. 

Mindre salt

Mindre sukker

Mindre fett



Ulikhet: globale 

aktører presser lokale Delingsøkonomi i 

eksplosiv vekst 
Må under skattelegging og kontroll 

01.01.2020

• Danmark kapasitet nå større enn 100 prosent av 

hotellene

• Island har de 50 prosent av kapasiteten til hotellene

• Det samme er i ferd med å skje i Norge - 50 prosent

• I Oslo har Airbnb 41 prosent av kapasiteten

• I Bergen har de 26 prosent av kapasiteten



Ulikhet: Middelklasse 

presses Reduksjonstiltak

Rettferdig konkurranse

Våre viktigste politiske saker

Ny mal for offentlige anskaffelser  




