
 

 

Viktige saker for å sikre at reiselivet forblir kommunens beste venn 

1) Reiselivet er kommunens beste venn  
Reiselivet gir viktige skatteinntekter, skaper jobber og gode og attraktive kommuner. Næringen har og fått 
økt betydning for folks sosiale liv og velvære. Er det én ting pandemien har vist oss så er det hvilken 
enorm betydning det lokale reiselivet og kulturtilbudet har for våre innbyggeres trivsel, bolyst og 
verdiskaping. Hoteller, restauranter, uteliv, opplevelser og kultur er det som skaper puls både på små og 
store steder og vi vil nå bygge videre på de fantastiske mulighetene vår kommune har. Skal reiselivet 
vokse, er det behov for gode og forutsigbare rammebetingelser både lokalt og nasjonalt. NHO Reiseliv har 
laget et eget drømmekapittel for reiselivet til kommunevalgs-programmene for 2023. Andre viktige saker 
denne høsten følger under.   
 

2) Innleie - innstramminger i regelverket for bemanningsforetak 

Forslagene om innstramminger i bruken av innleie innebærer blant annet at det blir forbudt å leie inn 
arbeidskraft utover rene vikariater med mindre bedriften er bundet av en landsomfattende tariffavtale. 
Regjeringen foreslår altså å oppheve adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter som 
inkluderer prosjekt- og sesongarbeid. For reiselivsnæringen vil dette være et stort hinder fordi næringen 
kjennetegnes av sesongsvingninger. Mange bedrifter har perioder hvor behovet for arbeidskraft er stort, 
mens det i andre perioder er roligere eller kanskje helt stengt. For å tilpasse svingningene må de raskt 
kunne oppbemanne, men det kan være vanskelig å rekruttere ansatte for en kort periode, særlig ute i 
distriktene. Derfor er flere avhengige av å kunne leie inn fra et bemanningsbyrå. Dette vil også ramme de 
store konferansehotellene og restaurantene som er avhengige av innleie av arbeidskraft for å 
gjennomføre større arrangement som banketter, konferanser og landsmøter. Regjeringens 
innstramninger truer den fleksibiliteten disse bedriftene er helt avhengige av for å kunne gjennomføre 
disse arrangementene. Dette er viktige arrangement som har stor betydning for bedriftenes bunnlinje, og 
nå risikerer vi at de ikke lenger kan tilby dette til kunder som spør. Det er nødvendig å gjøre justeringer i 
forslaget som sikrer tilgangen til arbeidskraft i sesong og ved produksjonstopper også i distrikt-Norge. 
NHO har spilt inn alternativer, både godkjenningsordning for bemanningsforetak, noe som vil gjøre det 
enklere å fjerne de useriøse aktørene, og støtter også tiltak for å styrke kunnskapsgrunnlaget og 
partssamarbeidet på innleieområdet. Forslaget behandles av stortinget i høstsesjonen 2022.   
 

3) Forslag om skattlegging av privat konsum i selskap  
NHO Reiseliv har helt siden forslaget om skattlegging av privat konsum i selskap ble sendt på høring 
mottatt bekymringsmeldinger fra medlemmer innen både alpin, hytteutleie, havfiske og aktører innen 
såkalt "high end"-segmentet. Dette er aktører som har et typisk sesong-preg på virksomheten sin. 
Alpinhytter har liten eller ingen bruk om sommeren, mens fjordhytter står tomme om vinteren. Mange 
aktører har helikopter eller taxibåter som brukes i den sesong kunden er der. Dette er eiendeler som er 
sentrale for selskapets drift, og som kun brukes her. Mange av disse virksomhetene er normalt 
familieeide, og rammes helt urimelig av høringsforslaget da eiendelene nå vil regnes som private. En av 
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aktørene som rammes er Flakk Gruppen. Disse skriver i sitt høringssvar at de i løpet av de siste årene har 
investert mer enn 900 million kroner innen reiseliv og skapt et betydelig antall nye arbeidsplasser knyttet 
til denne næringen på Nord-Vestlandet. Men at de ikke vil kunne videreføre denne delen av konsernets 
virksomhet om de nye skattereglene innføres. Forslaget bør derfor justeres på noen punkter dersom det 
skal treffe etter formålet og avgrenses bedre mot næringsmessig bruk av de aktuelle formuesobjektene. 
Forslaget hadde høringsfrist 01.08.2022.   
 

4) Strømsituasjonen  
NHO Reiseliv frykter at de høye strømprisene vil føre til en ny runde med permitteringer i 
reiselivsbransjen. Først var de ansatte permittert i to år på grunn av pandemien, da er det trist å kunne 
miste arbeidsplasser som følge av strømprisene til bedriften. Det må finnes en mer bærekraftig løsning 
når det gjelder energien til bedriftene. NHO og NHO Reiseliv mener Regjeringen så raskt som mulig må få 
på plass en strømstøtteordning for bedriftene etter modell av støtteordningen til husholdningene. 
Forutsigbarhet er viktig for næringer som bruker mye strøm. NHO Reiseliv er også svært bekymret for at 
det i Sør-Norge er langt lavere vannstand i vannmagasinene til kraftselskapene enn under et normalår, og 
NHO Reiseliv støtter Norsk Industri som ber om at det stilles krav til høyere minstevannføring i 
magasinene i dagens krisesituasjon.  
 

5) Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel  
Holmefjordutvalget mente at skip i internasjonal cruisevirksomhet som anløper norsk havn ikke burde 
omfattes av et slikt krav, fordi de fryktet betydelig negative konsekvenser for landbasert turistnæring som 
er bygget opp rundt internasjonal cruisetrafikk. NHO Reiseliv finner det uheldig at NFD hverken drøfter 
disse utfordringene og heller ikke har lyttet til Holmefjordutvalget. Forslaget vil etter alt å dømme bety at 
det blir mindre cruisetrafikk særlig nordover. Dette er svært uheldig for landbasert reiseliv både i byer og i 
distriktene i Nord-Norge.    
  
Forslaget gir et insentiv til å forkorte tiden cruisebåten bruker i norsk farvann og at bruk av såkalte 
snuhavner i Norge vil bli mindre. Det vil bety at rederiene vi søke mot kortvarige besøk i de mest sentrale 
havnene på Vestlandet som allerede har et stort press fra cruisebåter. Mindre bruk av norske snuhavner 
betyr mindre verdiskaping hos det landbaserte reiselivet. NHO Reiseliv anbefaler at NFD bedre utreder 
konsekvensene av forslaget og samtidig kommer tilbake med et forslag som ikke vil dele Norge i to når det 
gjelder insentiver for cruisebesøk. Forslaget har høringsfrist 31.8.2022  
 

6) Kortidsutleie og OTA   
Fra og med 1. januar 2020 innførte Skatteetaten rapporteringsplikt for selskaper som formidler utleie av 
eiendom. Det betyr at Airbnb og andre plikter å sende inn hva hver enkelt utleier tjener, til 
skattemyndighetene. Selv med den reduserte reiseaktiviteten på grunn av kraftige nedstengninger, ble 
over 5,3 milliarder kroner i leieinntekter innrapportert til Skatteetaten i 2020, og i 2021 var dette økt til 
over 6,1 milliarder kroner. Inntektene hadde trolig vært betraktelig høyere under normale 
omstendigheter, og ventes å øke vesentlig nå som hverdagen er tilbake og reiseaktiviteten tar seg opp 
igjen i 2022 og 2023. Tallene viser hvor viktig det var å få på plass rapporteringsplikten. Nå er det viktig at 
også OTAer som booking.com blir regulert i Norge, ref. punkt i Hurdalserklæringen hvor regjeringen sier 
den “vil sikre norske reiselivsbedrifter i møte med internasjonale plattformselskaper.”   
 

Vennlig hilsen 
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