
NHO Reiselivs arbeid

for å stoppe

momsøkningen
Politisk arbeid og mediesynlighet



I en bredt anlagt næringspolitisk kampanje mobiliserte NHO Reiseliv fra dag én både gjennom 

media og politiske møter

Vår viktigste kampsak

Den viktigste kampsaken for NHO Reiseliv i 2017 gjaldt momssjokket regjeringen ga reiselivsnæringen i sitt forslag til 

statsbudsjett for 2018. Regjeringen foreslo å øke reiselivsmomsen fra 10 til 12 prosent. Dette kom som et sjokk for NHO Reiseliv, 

og for næringen for øvrig, da forslaget var stikk i strid med signaler fra Stortingsflertallet, både i Skattemeldingen våren 2016 og i 

Reiselivsmeldingen våren 2017.

Mobiliserte alle krefter 

NHO Reiseliv mobiliserte til stor motstand for å få forslaget nedstemt i Stortinget. Sammen med medlemsbedriftene, 

gjennomførte NHO Reiseliv til sammen 22 møter med fylkesbenkene i 2017, for å bevisstgjøre stortingsrepresentantene om 

konsekvensene for reiselivsnæringen. Om lag 40 medlemsbedrifter fra hele landet deltok i møter med fylkesbenkene. 

Media et viktig virkemiddel

Media ble et viktig virkemiddel i arbeidet med å motvirke forslaget. Vi fikk mange av våre medlemmer til å fortelle om hvilke

konsekvenser en momsøkning vil få for deres bedrift, i pressen. Vi hadde flere kronikker på trykk i ulike aviser, blant annet ble en 

kronikk signert av styrelederne i NHO Reiselivs regionstyrer trykket i 34 aviser med synlighet over hele landet.

Klarte å mobilisere fem partier til å si nei

På tross av at SV, Venstre, Rødt, MDG og Senterpartiet gikk imot regjeringens forslag, ble momsøkningen vedtatt etter at 

Arbeiderpartiet stemte for, noe som ga flertall i Stortinget. Den motstanden vi viste politikerne skapte mye forståelse fra 

stortingsbenkene og vil fungere preventivt for fremtidige forslag som vil påvirke reiselivsnæringen negativt. Vi signaliserte med 

dette at vi ikke er villige til å gi oss uten kamp. 
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Politisk arbeid 

• Vi engasjerte alle våre medlemmer i 

møte med politikere for å stoppe 

momsøkningen 

• Gjennomførte til sammen 22 møter 

med fylkesbenkene vår og høst 2017

• 40 reiselivsbedrifter deltok i møtene 
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Møter med fylkesbenkene fra hele landet 

Møte med fylkesbenken fra Oppland Møte med fylkesbenken fra Hedmark  
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Møter med fylkesbenkene fra hele landet 

Møte med fylkesbenken fra Trøndelag 

Møte med fylkesbenken fra Østfold  
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Full spredning i egne kanaler fra møte med fylkesbenkene 
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Vi har også brukt NHO til å ta opp saken i sine benkemøter
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I løpet av 2017 har NHO Reiseliv avgitt 21 høringssvar 

• NHO Reiseliv har i 2017 avgitt 21 høringssvar til ulike 

departementer. Høringssvarene berørte nær sagt alle 

våre viktigste saksfelt; skatt og avgifter, arbeidsliv, 

tilsyn, naturforvaltning, samferdsel og kompetanse. 

• I tillegg har NHO Reiseliv, i forbindelse med 

hastesaker eller i saker hvor det var behov for økt 

politisk oppmerksomhet, sendt flere brev direkte til 

statsråder, fylkesmenn og kommunale byråder. 

• Vi hadde i momssaken deltakelse på egne 

høringsmøter i Finanskomiteen og Næringskomiteen, 

og leverte høringssvar i begge komiteer. 
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Media et viktig virkemiddel

• Proaktivt og strategisk bruk av media for å 

stoppe momsøkningen 

• 60 mediesaker (unike leserinnlegg eller 

redaksjonelle saker) der NHO Reiseliv er 

enten hovedavsender eller vårt syn er 

sitert/referert.



Raskt ute:

Kristin Krohn Devold var den første til å kommentere momsen i TV2 nyhetene direkte fra vandrehallen 

på Stortinget rett etter fremleggelsen av statsbudsjettet

«Næringsministeren er 

den store budsjettaperen» 
NHO Reiseliv-direktøren på direkten til TV2



De første reaksjonene i pressen 12. oktober basert 

på vår pressemelding la vi vekt på konsekvensene
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Debatten 

på NRK 12. 

oktober
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Terje Hansen, NHO Reiseliv Vest-Norge

Synlighet over hele landet og mobilisering av alle NHO Reiselivs 

regionstyreledere Leserinnlegg i regionstyreledernes navn publisert i 33 aviser



Sigmund Straand, NHO Reiseliv Sør-Norge
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Henriette Kitel, NHO Reiseliv Midt-Norge
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Jarle Moen, NHO Reiseliv Oslo og Akershus



22

Bjarte Wigdel, NHO Reiseliv Innlandet



Arne Kjell Nyheim, NHO Reiseliv Nord-Norge



Herman Berntsen d.y, NHO Reiseliv Øst-Norge
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Vi tipset medier rundt om i landet om konsekvenser av momsøkningen for enkeltbedrifter. 



26



27



28



29



30



31

Strategisk bruk av egne kanaler for å spre budskapet
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Alle utspill «vaksinert» med momsbudskapet

– Mindre reiselivsaktører har få muligheter til å ta 

momsveksten ut i prisøkning, sier campingsjef Jan-

Henrik Larsen i NHO Reiseliv.
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Facebook
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Facebook



35

Facebook



36

Facebook



37

Facebook
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Facebook
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9 innlegg, 438 «liker»-klikk

Instagram
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Twitter
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Twitter
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Twitter
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Twitter


