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Målsetting

• Bransjens talerør ovenfor offentlige 
myndigheter 

• Bygge og styrke omdømme til 
havfisketurismebedriftene 

• Ivareta bedriftene ift NHO Reiseliv 
sin rolle og oppgave

• Verve nye medlemsbedrifter 



Medlemskap



Medlems-

fordeler 
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Regionapparatet

Regionapparatet

• NHO Reiseliv har lokal ekspertise over hele landet. Det gjør at 

vi kan bistå reiselivsbedrifter der de er basert med lokal 

kunnskap og kompetanse.



Styret

KRISTIN KROHN DEVOLD

Adm. Dir.

MORTEN THORVALDSEN

Visepresident

GJØRAN SÆTHER

Styremedlem

SØLVI NESS

Styremedlem

MARIT LIEN

Styremedlem

HÅVARD SOLUM

Styremedlem

ANDRÉ SCHREINER

Styremedlem

SØLVI ØGSNES

Varamedlem

OLE WARBERG

President NHO Reiseliv
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Våre medlemmer:

Servering
Overnatting

Camping
Opplevelser

Havfisketurisme
Idrettsarrangement

Kulturell og kreativ næring
Destinasjonsselskaper

Bilutleie

NHO Reiseliv



Våre tjenester
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Innkjøpsavtaler: «non food» og tjenester
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DIGITAL ARBEIDSGIVERSERVICE 

• Viktig støttespiller for medlemmene

• Særlig erfaring og kunnskap i 

arbeidsrett 

• Bistår medlemsbedriftene i deres 

arbeid med HMS 

• Rådgivning, forhandlingsmøter og 

gjennomføring av rettsaker i alle 

domstoler 



14

HMS – et lovpålagt krav
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Hvilke fordeler har norsk 

reiseliv, og hva er mulig å få til?



Reiselivsnæringen med størst sysselsettingsvekst
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Reiseliv= Kommunens beste venn

Kommunebudsjett
UTGIFT INNTEKT

Offentlig ansatte Skatteinnt. innb.

NAV/Sos. ytelser   Kom.overfør.

Bedriftskategori
A) Store overskudd, høy 

robotisering, få ansatte 

B) Mange ansatte. 

Tjenesteyting. Små overskudd. 
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Trender som øker 

reiselivets betydning  
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Mars 2017:
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Kilde: Undersøkelse utført av TCI Reasearch på 

oppdrag fra HOTREC Hospitality Europe. juni 

2017



24
Kilde: The Digital Economy and Society-indeksen.

Mars 2017: Norge nest best på digitalisering i
Europa

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi


Ny politikk på dagsorden
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«Arbeid til flere»



Reiselivet i Jeløya-plattformen
1. Flere i arbeid, styrker reiselivets betydning. 

2. Klimaforpliktelser skal løses bl.a. gjennom teknologi

3. Bredbånd/fiber skal utbygges

4. Tempoet i digitalisering økes, og Norge skal bli ledende i digitalisering i alle sektorer.

5. Deregulering og ny teknologi skal forenkle næringslivets hverdag.

6. Arbeidsmiljøloven skal tilpasses at flere arbeidstakere og arbeidsgivere ønsker mer fleksibilitet

7. Forenkle momsystemet og færre satser. Positivt hvis serveringsmomsen likestilles for sit down/ta med, negativt hvis overnattingsmoms
økes og blir mye høyere enn hos europeiske konkurrenter.

8. Enklere for små bedrifter å delta i offentlige anbud.

9. Altinn utvikles, slik at næringslivet bare skal rapportere en gang (tilsyn).

10. Samordnet og enhetlig tilsyn, styrke tilsynenes veiledningsplikt.

11. Mer rettferdig skatt for globale selskaper (Airbnb/Google)

12. Styrking av yrkesfag

13. Styrke filmincentivordningen 26



Samarbeid for innflytelse
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Helårsarbeidsplasser = «Helårstimetall»

Fra Jeløya-plattformen:

«..fortsette arbeidet med å 

modernisere og tilpasse 

arbeidsmiljøloven til det arbeidslivet 

som både arbeidstakere og 

arbeidsgivere ønsker»



Tilsyn - Behov for tillitsreform

Digitalmarketingtools.com

Fra Jeløya-plattformen:

«Videreutvikle Altinn som plattform, 

og ha som mål at næringslivet bare 

skal behøve å rapportere samme 

informasjon til det offentlige én 

gang»

«..mer samordnet og enhetlig 

tilsynspraksis overfor næringslivet, 

og styrke tilsynenes 

veiledningsplikt»



Eksempel på sak: ordensvakter

• Under radaren på både politikere og næringen. Var høring i 2012 (!), positive signaler i 2014, men…

• Politidirektoratet har ikke gitt god nok info om prosess, kjørt et løp med kun noen involverte 
grupper med særinteresser eller uten næringspolitiske hensyn 

• Ordensvaktopplæringen settes til totalt 120 timer, herunder teoretisk grunnkurs på 97 timer hvorav 
minimum 65 timer skal gjennomføres som klasseromsundervisning. Kan ikke være ordensvakt mens 
man har praksis. 

• Kun 32 timer er selvstudium. Og hvert fjerde år: 30 timers kurs for regodkjenningsprøve 

• Dette er en radikal endring sammenlignet med hva POD uttalte i 2014, hvor det ble skissert en 
opplæring på 32 timer

Kravene som nå blir presentert er helt ute av proporsjoner med tanke på  hva som er behovet i 
serveringsbransjen.
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• NHO Reiseliv presser på hos 
myndighetene og vinner 
frem! 

• Dagbladet 27.november: 
Justisdepartementet - Det 
viktige er at man har en god 
balanse mellom 
næringsinteresser som kanskje 
ønsker så mye opplæring som 
mulig, og interessene til 
arrangørene

Full seier til NHO Reiseliv! 



Statistisk sentralbyrå (SSB).

Delingsøkonomi tema på NHOs 

årskonferanse i 2016.

Feb. 2017 kom NOU om delingsøkonomi:

• Rapporteringsplikt skatt

• Rapporteringsplikt statistikk

• Gjennomgang av 

kommunenes verktøykasse





NHO Reiselivs Årskonferanse 
22.-23.mai 2018, Kristiansand
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Norges viktigste snekkerverksted for reiselivet
«Sammen finner vi løsninger»

1. Meld deg inn i NHO Reiseliv
2. Kom på konferansen, eller send en medarbeider

?



NHO Reiselivs

kommunikasjonsarbeid

Ida B. Tønder, Senior kommunikasjonsrådgiver



NHO Reiselivs kommunikasjonsavdeling 
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En del av et større fellesskap 
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Utnytte NHOs regionkontorer som strategisk allianse

NHO Reiseliv

• Region Øst

• Region Vest

• Region Sør

• Region Midt

• Region 

Innlandet

• Region Nord



NHO Reiselivs kommunikasjonsmål
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• Arbeide for at næringen oppnår 

forutsigbare rammebetingelser og økt 

lønnsomhet 

• Den viktigste alliansebyggeren innen 

norsk reiseliv

• Hovedtalsperson for reiselivet og den 

fremste eksperten på norsk reiseliv

• Skape begeistring, stolthet og fronte 

det norske reiselivet
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Eksempler på medieutspill
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Oppfølging av reiselivsmeldingen 
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Sterk vekst i opplevelsesturisme 

iTromsø,19.07.2017

Næringen er blitt dyktige til å  

kommersialisere opplevelser som tar 

utgangspunkt i natur og kultur

Merete Habberstad
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Media som et strategisk verktøy  
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NRK Hordaland

NRK Troms

Bruk av lokale talspersoner i moms-mobiliseringen  
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Bruk av sosiale medier og film for å spre budskapet 
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Lager innhold til egne kanaler – spres i sosiale medier 
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Jobbskaperne – et viktig hovedbudskap for NHO 

https://www.nhoreiseliv.no/medlemskap-og-fordeler/reiselivslederen/jobbskaperne/stokkoya/


NHO Reiseliv holder deg oppdatert:

Nett: nhoreiseliv.no

Facebook: @nhoreiseliv

Twitter: @nhoreiseliv

Instagram: @nhoreiseliv


