ÅRSBERETNING
2018

GJØVIKREGIONEN HADELAND
RINGERIKE REISELIV

Styrets årsberetning for 2018
Årsmeldingen er en tilbakemelding til medlemmer og samarbeidspartnere
på Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv (GHRR) sitt arbeid i 2018.

ORGANISASJON
Organiseringen av Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv (GHRR)
har eget styre og markedsråd som velges på årsmøte.

STYRET 2018
Styret har avholdt fem styremøter og behandlet vanlige styresaker
med markedsplan, budsjett og daglig drift. I tillegg er det lagt ned mye
arbeid med ny strategiplan og profilprogram.
I tillegg har daglig leder god og tett kontakt med leder og styret gjen
nom året. Styrets ledere og medlemmer av styret har vært med på flere
møter med kommunene som er medlem og samarbeidspartnere.
Styret har bestått av:
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Trond Øverlier
LEDER
Lygnasæter Hotell

Ådne Skurdal
STYREMEDLEM
Quality Hotell Strand Gjøvik

Ole Gunnar Borlaug
STYREMEDLEM
Klækken Hotell

Arve Sørbo
NESTLEDER
Sillongen Toten Hotell

Kari Roll-Mathisen
STYREMEDLEM
Hadeland Glassverk

Hege C. Bjørnerud / Pelle Gangeskar
STYREMEDLEM
Representant for Ringeriksregionen

Bjørn Iddberg
STYREMEDLEM
Representant for Gjøvikregionen

Trine Lise Olimb
STYREMEDLEM
Representant Hadelandsregionen

Arne-Jørgen Skurdal
DAGLIG LEDER/
REISELIVSSJEF
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STYRETS BERETNING
Årsmeldingen er tilbakemelding til medlemmer og
samarbeidspartnere på GHRR sitt arbeid i 2018. GHRR
er en medlemsorganisasjon som eies i felleskap av næ
ringslivet og kommunene i regionen. Organisasjonens
overordnede mål innen reiselivet er er å legge til ret
te for utvikling, økt verdiskaping, økt besøk samt økt

sysselsetting. GHRR hadde 159 betalende medlemmer
ved utgangen av 2018. Medlemsmassen er stabil.
Blant medlemmene velges det hvert år et Markeds
råd. Dette fungerer som et faglig rådgivende organ for
administrasjon og styret.

MARKEDSRÅDET 2018
Markedsrådetfor 2018 har bestått av:
Askeladden Reiser

Evjua Strandpark

Hadeland Glassverk

Quality Hotel Strand

Rolf Lie

Mats Reinsby

Kristin Helgaker

Kent Johnsen

Byen Vår Gjøvik

Fossen Friluft AS

Hemlaga på Næs

Line Kildal

Espen Sparstad

Per Martinsen

Stiftelsen Buskerudmuseet
Administrasjon

DS Skibladner

Gjøvik Olympiske Anlegg AS

Lyngstrand Camping

Eva Stø

Arne Evensen

Rune Selj

Bitte Olstad
Utvik Camping
Anita Johbraaten

Arbeidsoppgaver for markedsrådet

Organisasjonen

Markedsrådet skal ut fra langsiktige plandokumenter
og årsplaner/budsjett arbeide med markedsarbeidet
for reiselivsnæringen i regionen. Rådet skal arbeide for
å utvikle bedre samarbeid mellom ulike aktører innen
for reiselivet og mellom reiselivsorganisasjonen og
dets medlemmer.

Organisasjonen ser nå sin fasong etter at Gjøvik
regionen fusjonerte med Hadeland Ringerike i 2014.
Organisasjonen er fremdeles relativt ung i sin nåvær
ende form. Det ble eget selskap i forbindelse med
nedleggelsen av Gjøvikregionen Næringsråd i 2016.
Selskapet er nå rigget for ny nasjonal strategi om
større og sterkere destinasjonsselskaper.
Organisasjonen har i dag 159 medlemsbedrifter og
ansvar for 8 kommuner, tre regioner og krysser også
fylkesgrenser i sitt arbeid. Måten det samarbeids på har
fått mye positiv oppmerksomhet nasjonalt. Samarbeid
på tvers av tradisjonelle grenser er nødvendig innen
reiselivsutvikling. Kontoradresse er Gjøvik, i tillegg til
kontorplass på Hønefoss 2 dager pr uke.
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Aktiviteter 2018
Vi kan se tilbake på et innholdsrikt år for reiselivsorganisasjonen.
Vi har gjennomført vedtatt markedsplan for 2018, samt en del ad hoc aktiviteter.
Presentere noen av aktivitetene her.
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Inspirasjonsmagasin 2018/2019

Digitalstrategi

Reiselivsorganisasjonen er ansvarlig for utgivelsen og
den finansieres i sin helhet av næringen. Opplaget
var 140.000. Utgivelse var påsken 2018 med distri
busjon til alle husstander i regionen. I tillegg mottok
et utvalg av barnefamilier og pensjonister i Asker,
Bærum, Drammen, Hamar, Lillehammer, Nittedal og
Oslo magasinet. Det ble også distribuert til samtlige
medlemmer og samarbeidspartnere og turistinforma
sjoner rundt om i landet.

I etterkant av produksjon av Inspirasjonsmagasinet,
ble det kjørt digitale kampanjer. Design og produksjon
av originaler for de tre displayannonsene, oppsett/
etablering med remarketing og oppsett/etablering
søke
ordannonsering, samt månedlig oppfølging og
optimalisering av kampanjene april–desember 2018 ble
kjørt i samarbeid med Dialecta Kommunikasjon.
Reiselivsorganisasjonen har nå 36 971 personer som
følger oss på Facebook og Instagram, dette er en
økning på 11,96% fra 2017. GHRR administrerer de to
Facebooksidene: «Hva skjer i Gjøvikregionen Hadeland
Ringerike?» og «Fiskelykke». Sosiale medier en viktig
del av både profilering og salgsutløsende aktiviteter.
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Kistefos-Museet

Kulturminner og teglstein
møter samtidskunst
KLIKK HER

Erfaringsstoler i Dokkadeltaet

Totenbadet på Raufoss

Et badeparadis
på 5000 m2

Opplev naturen
på en ny måte

KLIKK HER

KLIKK HER

Kunst og kultur
på Hadeland
Besøk historiske Granavollen
KLIKK HER

Nettsider

Verving av nye medlemmer 2018

Den digitale markedsføringen er der den største
andelen av ressurser legges inn. Hjemmesiden
har svært godt innhold rettet mot forbrukere og
presentere
r opplevelser, turistinformasjon, kart og
reiselivsbedrifter på norsk, engelsk og tysk. Det er kun
medlemmer av kommersiell art som blir synliggjort
på siden. Informasjonen som ligger på «vår» hjemme
side er i tillegg tilgjengelig i opptil ni andre kanaler,
inkludert visitnorway.com og VisitOslo.com. Sam
arbeidet om webplattform i Oppland gjør at utviklings
kostnadene fortsatt kan holdes nede.

Vi opplever stadig at nye reiselivsrelaterte bedrifter
ønsker å være medlemmer hos oss. Vi kunne i 2018
ønske følgende bedrifter velkommen som medlem:

Weboppdatering ute hos medlemmer
og kommuner
Vi jobber kontinuerlig for at nettsiden skal være
oppdatert og aktuell. Vi startet derfor høsten med
bedriftsbesøk hos våre medlemmer og kommuner,
hvor vi gjennomgår informasjon som står om hvert
enkelt medlem. Oppdatering av informasjon, aktivi
teter, attraksjoner, åpningstider og bildemateriell. Vi
tilbyr våre samarbeidene kommuner å knytte seg opp
til kulturkalender løsningen via vår databaseleverandør.
I løpet av 2018 har Gjøvik, Østre Toten, Søndre Land og
Vestre Toten Kommune knyttet seg opp til løsningen
som gjør at man får spredd samme informasjon i flere
kanaler. Vi fortsetter dialogen med de andre kommu
nene i forhold til å knytte seg til.

Buttingsrud Camping

Lavvoutleie Hadeland

Ringerike

Gran

Fredvikafestivalen

Lygnalia Hyttegrend

Gjøvik

Gran

Gledeshuset Hønefoss

Musikk-Kjeller’n

Ringerike

Gran

Gran Handel
og Håndverk

Spiskammerset mat
og tradisjoner

Gran

Østre Toten

Granum Gård

Stiftelsen
Randsfjordfestivalen

Søndre Land

Jevnaker

Potensialet for å få med flere medlemmer er fortsatt
stort. Vi har hatt 4 utmeldinger og 2 som har avviklet
virksomheten.
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Sommerpatuljebilen 2018

Deltakelse i ulike arbeids- og prosjektgrupper

Ny avtale om bil med Bertel O. Steen Gjøvik ble inn
gått. Sommerpatruljebil oppsøkte steder der det var
aktivitet og medlemsbedrifter i regionen. Bilen ble
synlig ved hjelp av annonser fra medlemsbedrifter.
Bilen kjørte 7500 km.

Som en regional utviklingsaktør er det viktig at vi
deltar i de prosjekter som er knyttet opp til opplevelses
næringen. I 2018 har vi deltatt i og gjennomført
følgende større prosjekter:

Deltakelse på messer
Dette er fremdeles en profileringsarena for regionen.
I 2018 deltok vi på Reiselivsmessen og med oss
hadde vi DS Skibladner og Solobservatoriet. I anled
ning reiselivsmessen i januar, ble det laget en ny folder,
hvor flere av aktivitets aktørene var med. Det var også
gode tilbud og konkurranse i folderen.
Vi deltok, sammen med Granavolden Gjestgiveri og
Hadeland Glassverk, på Norwegian Travel Workshop
i Stavanger.

Pakking, salg og distribusjon
– kurs via IN med Børre Berglund
Kurset bidro til å heve kompetansen på det å sette
sammen attraktive produktpakker, oppnå resultater
i salgsarbeidet og bidra til en bredere og mer kostnads
effektiv distribusjon av reiselivsprodukter. Kurset ble
gjennomført med 11 deltakere fra 9 ulike bedrifter. Til
bakemeldingene på kurset var stort sett gode.
Som et resultat av kurset er det satt sammen flere
pakker som har vært i salg allerede i sommer og flere
blir det før neste sesong. Vi takker Innovasjon Norge
for støtten som gjorde det mulig for oss å gjennomføre
kurset.
6
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• Pilgrimssråd på Granavollen
• Arbeidsgruppe om nytt våtmarksområde
i Hole/Ringerike via BFK i fbm Ringeriksbanen
• «Smaken av Ringerike» – matprosjekt
– deltagelse i prosjektgruppe
• Akevittfestival – deltakelse i prosjektgruppe
• NHO Reiseliv – deltakelse i Destinasjonsforum
• Tour of Norway på Ringerike – referansegruppe
• Peder Balke Senteret – deltakelse i styringsgruppe
• Team Reiseliv Buskerud – deltakelse i styringsgruppe
• Gjennomføring av Turist i egen by 20. august
under Byfest Gjøvik
• Ringerike International Film Festival
gjennomførte sin festival på Hønefoss
• Deltakelse i «Randsfjordprosjektet»
• Arbeidsgruppe angående NM-Veka
på Ringerike 2019

Samarbeid med Hadeland Videregående
skole – avdeling Reiseliv
Vi har et godt samarbeid med Hadeland VGS. Årlig
holder vi presentasjon om reiselivet lokalt, nasjonalt og
internasjonalt, hva vi jobber med, målgrupper vi jobber
mot og hvordan vi jobber for å nå dem, samt hvordan
vi jobber med andre destinasjonsselskaper, landsdels
selskaper, Innovasjon Norge/Visit Norway. Vi gir også
en innføring i den strukturelle oppbyggingen av reise
livsnæringen i Norge.
Vi bidrar også til å hjelpe med å legge opp visnings
tur til klassen, slik at de blir kjent med lokale reiselivs
bedrifter. I tillegg har vi praktikanter fra skolen i løpet
av året.

Sosialt treff for reiselivet 2018

Nyhetsbrev

Destinasjonsselskapet inviterte sine medlemmer og
samarbeidspartnere til sosialt treff og nettverks
bygging den 6. juni. Treffet fant sted på Jevnaker og
Hønefoss, først til Hadeland Glassverks imponerende
utstilling «En reise i Mummidalen», deretter til
Brasseriet Fengselet i Hønefoss for middag. Kvelden
ble videre tilbragt på det nyåpnede «Gledeshuset» og
en festlig kveld med «Hønefossrevyen». Totalt deltok
43 medlemmer på treffet. Slike treff er velig positive
for medlemmene og samarbeidet.

Vi følger de pålagte GDPR reglene i forhold til utsend
ing av nyhetsbrev. Dette mottas per 31.12.2018 av
2.926 personer. Alle er nyregistrerte etter 01.01.2018.
Av disse oppnås en klikkrate på 2,5%, (mot en normal
rate på 1,5%). Av de som mottar nyhetsbrevet, åpner
27% av de dette.

Akevitt-toget og Akevitt-festivalen 2018
Destinasjonsselskapet deltok i prosjektgruppa til
Akevitt-festivalen, samt var vert på Akevitt-toget fra
Oslo til Gjøvik som i 2018 for første gang hadde en
egen avgang.

Konferansedeltagelse 2018:
Snowball
Lillehammer 12.–13. februar
Fullt Hus
Gjøvik 22. mars
Byutviklingskonferanse
Gjøvik 24. april

Strategiprosessen
Styret ba administrasjonen om å starte en strategi
prosess for selskapet. Arbeidet startet opp i høsten
2017. Selskapet 2469 Reiselivsutvikling ble valgt som
prosess veileder. En strategigruppe bestående av
markedsråd, representanter fra styret, supplert med
representanter fra fylkeskommuner, kommunene og
administrasjonen har vært involvert i arbeidet med ny
strategi.
I prosessen har et stort tverrsnitt av våre medlem
mer vært med. Dette har skapt et strekt og godt
grunnlaget for den strategien selskapet nå skal jobbe
ut i fra. Strategien vil, sammen med årlige planer, bidra
til at destinasjonen, medlemmene, samt kommuner og
regioner vi samarbeider med, klart ser hva det vil være
fokus på for å utvikle regionens reiseliv. Styret har
store forventninger for videre utviklingen av selskapet
og regionen.

Helt på Jordet
Østre Toten 25. august
Sti-konferansen via BFK
Gol 6.–7. september
Ringerikskonferansen
Hønefoss 18. oktober
Hadelandskonferansen
Gran 16. november
Videre møter vi i regionrådet for Gjøvik, Hadeland og
Ringerike i de saker som omhandler reiselivet

gjø vikregionen hadel and ringerike reiseliv
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VISITOSLOREGION – VOR
GHRR er 1 av 7 eiere av landsdelsselskapet Visit
Oslo
regionen. Andre eiere er Visit Østfold, Visit
Lillehammer, Visit Hedmark, Visit Oslo, Visit Vestfold og
Akershus Reiselivsråd. Selskapet er verktøykassen for
vår internasjonale satsninger.
Her samarbeides det om kampanjer med Oslo Luft
havn, hotellkjeder om å skape økt oppmerksomhet
rundt Osloregionen internasjonalt. Selskapet organiser
også et nettverk som jobber opp mot internasjonale
turoperatører, media og diverse profileringsaktiviteter.
Vår regionen blir også gjennom samarbeidet synlig på
visitoslo.com.
I 2018 ble det produsert en film med utgangspunkt
i Thorbjørnrud Hotell som også viser resten av
regionen.
Filmen er nominert til Grand Travel Awards i januar
2019. Videre er et Street Art prosjekt igangsatt. Dette
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skal filmes. Utgangspunktet her blir å følge en kunstner
som tagger en vegg på Gjøvik. Dette skal også brukes
av Visit Norway i forhold til profilering av Norge sine
urbane kvaliteter.
VisitOsloregionen er eiere av et matprosjekt som
er en oppfølging av regionens mat og reiselivssats
ning på Grüne Woche. Prosjektet er finansiert i 3 år av
de 7 Fylkesmennene. Prosjektet Mat og Reiseliv
i #Osloregion har som mål å styrke samarbeidet mellom
reiselivs- og mataktørene som grunnlag for bedre opp
levelser og økt bruk av regionale produkter. Her skal
det utvikles blant annet egne matruter, møteplasser
mellom aktørene samt lage gode historier rundt tema
mat. Styret håper og tror at prosjektet får påvirkinger
for matkulturen i regionen.

MEETINGS, INCENTIVES, CONFERENCING,
EXHIBITIONS (MICE)
Treff med VisitOslorgeionen og våre medlemmer

For å øke synlighet og kunnskap om våre KK-bedrifter,
deltok vi 12. september på MICE-arrangement sammen
med de andre VOR-destinasjonene. Samtlige delta
gere måtte invitere «egne» deltagere til treffet, og
totalt deltok 79 bedrifter. Treffet ble holdt i Jacobkirken i Oslo, med presentasjon av hver destinasjon,
konferansier og Akevitt-kåseri fra Løten. Fra vår region
deltok Klækken Hotell, Granavolden Gjæstgiveri, Quality
Hotel Strand Gjøvik, Gjøvik Olympiske Fjellhall, Hotell
Hadeland, Lavvoutleie Hadeland, Sundvolden Hotell.

BÆREKRAFT
GHRR har søkt Innovasjon Norge om å få kjøre
prosessen rundt Merkeordningen Bærekraftig Reise
mål. Merkeordningen er et verktøy for å system
atisere arbeidet med bærekraft på reisemål der
reiselivs
næringen er pådriver. Ved å kartlegge
ulike kriterier fordelt på de tre dimensjoner av bære
kraft (miljømessig, sosial og økonomisk) signaliserer
stedene at de er i gang med et langsiktig arbeid for økt
bærekraft. Å bli merket som et bærekraftig reisemål
betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt
bærekraft, ikke at stedet ER bærekraftig. Merke
ordningen er et redskap for utvikling, og reisemålene
må vise en forbedring på sikt.
Merkeordningen bærekraftig reisemål består i hoved
sak av følgende:
• For å kartlegge status er det utarbeidet en standard
for bærekraft i reisemål. En rekke kriterier og indika
torer må besvares, bygges tiltak rundt og forbedres
på sikt.
• En del av merkeordningen er en arbeidsprosess
som skal hjelpe reisemålet med å levere på standard
ens krav. Med merkeordningen bygger reisemålet
grunnlaget for et langsiktig arbeid for økt bærekraft
i reiselivet.

I bunnen ligger en politisk og næringsmessig vilje
i lokalsamfunnet om en mer bærekraftig steds- og
reisemålsutvikling.
Tidlig på året i 2018 fikk vi beskjed om at potten
for året allerede var fordelt. På slutten av 2018 fikk vi
beskjed om at det mest sannsynlig ville være midler
tilgjengelig hvor vi på nytt sendte søknad til Innovasjon
Norge.

Fiskelykke
Prosjekt Fiskelykke er vel integrert i Innovasjon
Norges fiskeprosjekt for innlandsfiske og har et fokus
her. Vi har fått på plass flere oppføringer i Tysklands
største fiskereisekatalog, og i Europas største marked
for sportsfisketurisme. Visit Norway ønsker fortsatt
å bruke oss som vertskap i utenlandsmarkedet når de
arrangerer presseturer for å øke interessen i det uten
landske markedet. Satsningen er langsiktig ogdet bør
vurdere om man skal revitalisere prosjektet i forbindel
se med en utvidelse av regionen.

gjø vikregionen hadel and ringerike reiseliv
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ARRANGEMENTSUTVIKLING FOR
GJØVIKREGIONEN OG HADELAND

I 2015 startet et Utviklingsprosjekt for arrangement
i Gjøvikregionen, Hadelandsregionen og destinasjons
selskapet GHRR. Prosjektet var fullfinansiert i tre år
av de samme. Prosjektet handlet først og fremst om å
mobilisere og tilrettelegge for at andre aktører utvikler
langsiktig og gode arrangement innenfor idrett og
kultur. Marianne Aashaug var ansatt som prosjektleder.
Prosjektet ble avsluttet høsten 2018 da finansiering
ikke ble videreføring.
Etter porsjektperioden på tre år viser tilbake
meldinger fra arrangører innen kultur og idrett, kom
muner, politikere og samarbeidspartnere at prosjektet
har skapt verdi allerede. Prosjektet har vært en viktig
bidragsyter til å videreutvikle eksiterende arrangement
og utvikling av nye arrangementer.

Totens Tøffeste 2018

Turist i egen region

Totens Tøffeste ble en kjempesuksess første året.
År 2 med målgang på Gjøvik Gård ble heller ikke noe
dårligere. Lars Elton Myhre, var engasjert som pro
sjektleder. Han trekker fram det gode samarbeidet
med lokale sponsorer som suksessfaktorer for pro
sjektet. Publikums engasjement og den spektakulære
arenaen Fjellhallen, Hovdetoppen og Gjøvik Gård er,
i kombinasjon med natur og nærhet til sentrum ble
også trukket fram. Arrangementet er nå overført
til Lars Elton Myhre og Øivind Lie som skal drifte
arrangementet videre i eget selskap.

Selskapet arrangerte «Turist i egne region» 2. og 3.
juni. Konseptet er en enestående anledning til å besøke
steder du spasere eller kjører forbi hver dag, men ikke
har tid til å stikke innom. Ønsket er at du som bor her
skal bli en god ambassadør for regionen og en kunn
skapsrik vert når man får gjester fra unn og utland. Det
var 20 medlemsbedrifter var med. Selskapet stod for
koordinering av prosjektet samt markedsføringen.

Operafest Røykenvik 2018
Arrangementsprosjektet har vært støttespiller til opp
starten av Operafest Røykenvik, bl.a. med støtte og
hjelp til finansiering av forprosjektet gjennom Oppland
Fylkeskommune. Den første Operafest Røykevik ble
arrangert i juni 2018. Det ble en stor suksess med
utsolgte tribuner og stormende jubel. I 2019 er det
klart for ny Operafest. De klarer seg nå fint med egen
administrasjon.

Helt på Jordet 2018
Prosjektleder for Arrangementsutvikling var innleid
prosjektleder for festivalen. «Helt på jordet» er en mat
festival på Toten, som gjenspeiler det unike mangfoldet
landbruket kan by på fra region. Festivalen opplevde et
stort lokalt engasjement blant både utstillere og publi
kum. Prosjektet videreføres med egen prosjektleder
i 2019.
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ANDRE AKTIVITETER
I REGI AV ORGANISASJONEN

GHRR har følgende sekretariatfunksjoner som en del
av sin organisasjon:
• GSRF (Gjøvik Salgs- og Reklameforening), herunder
Gjøvik Marken.
• Gjøvik Marken: Vår prosjektleder arrangerte, på
vegne av GSRF, Gjøvik Marken for 32. år på rad.
Arrangementet ble svært vellykket, både mht.
besøkende og selve gjennomføring. Gjøvik Marken
er et av Innlandets mest tradisjonsrike og best
besøkte kulturarrangement.
• GHIF (Gjøvik Håndverks og Industriforening)
Arbeidsoppgavene er føring av regnskap, fakture
ring av medlemsavgifter, koordinering av møter
og planlegging og gjennomføring av medlems
aktiviteter.

Andre områder GHHR jobber på

Begge disse organisasjonene har sitt eget styre og sin
egen økonomi. Selskapet godtgjøres etter regning for
disse arbeidsoppgavene.

Gjøvik Chamber of Commerce (Gjøvik Handelskammer)
er et av 14 handelskammer i Norge og det eneste
mellom Oslo og Trondheim. Kontoret betjener hele
Innlandet og er organisert inn under GHRR. Det
er hovedsakelig bedrifter som opererer på det inter
na
sjonale markedet som benytter seg av Handels
kammerets tjenester med bl.a. utstedelse av ATA
carnet (et internasjonalt tolldokument for å slippe
å deponere toll og avgifter når varene skal returneres
til Norge) og sertifisering av ulike eksportdokumenter,
herunder Certificat of Origin. Aktiviteten bidrar med
384 000 i 2018. Prosessen har i det siste blitt digitali
sert og effektivisert. Styreleder og nestleder i GHRR er
handelskammerets styre. Reiselivssjefen fungerer som
daglig leder.

GHRR har tatt over og videreført oppgaver innen
områder som gir mer inntekter og derav mulighet for
større rammer til utvikling av reiselivet.
Miljøfyrtårn: I GHRR har vi godkjent sertifisør
kompetanse innenfor Miljøfyrtårnsertifisering. For
alle virksomheter er det viktig å ha et enkelt, godt og
tilpasset miljøstyringssystem, som viser kunder, ansat
te og forbindelser at virksomheten tar miljøet på alvor.
Ved å ha et miljøstyringssystem, har virksomheten
også et konkurransefortrinn i anbudskonkurranser hvor
det offentlige er anbyder. Dette gjelder også private
virksomheter som er underleverandører til det offent
lige. Vi sertifiserte i 2018 4 virksomheter.

gjø vikregionen hadel and ringerike reiseliv
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NØKKELTALL OVERNATTING

Indikatorer
I perioden 2015–17 har det vært en vekst innen
reiselivet i regionen, og vi antar at både omsetning og
arbeidsplasser de siste tre årene har vokst med 4–5 %.
Hytteturismen er en svært viktig inntektskilde i særlig
Gjøvikregionen og Ringeriksregionen. Det er omlag
12 500 hytter i hele området (2014), noe som inne
bærer 487 000 gjestedøgn fra tilreisende hytte
brukere og med det et forbruk på 392 millioner kroner
når man inkluderer faste kostnader knyttet til hyttene.

For årlige målinger av utviklingen innen reiselivet
i regionen har vi valg ut et sett med indikatorer som gir
oss tilbakemeldinger om tiltak fungerer og om vi er på
rette vei mot hovedmålet.

NØKKELTALL GJØVIKREGIONEN

2018

2017

% endring

225 723

233 678

-3,4

1,69

1,58

0,1

Kr. per gjest (hotell)

1 153

1 003
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NØKKELTALL HADELAND

2018

2017

% endring

59843

42018

Oppholdstid per gjest (hotell)

1,34

1,32

0

Kr. per gjest (hotell)

1 179

1 025

15,1

NØKKELTALL RINGERIKE

2018

2017

% endring

93 331

85 291

9,4

Oppholdstid per gjest

1,50

1,51

0

Kr. per gjest (hotell)

904

812

11,3

Overnattinger i alt
Oppholdstid per gjest (hotell)

Overnattinger i alt

Overnattinger i alt

Indikatorene er:
• Gjestenes oppholdstid i regionen
• Antall gjestedøgn
• Forbruk per gjest per døgn

Noter				
Gjøvikregionen inkluderer Nordre Land Kommune. Det er 1 mindre hotell i statistikken pga avvikling
av drift i 2017 i forhold til 2018.					
Hadeland hadde mangelfull innrapportering av overnatting av camping i 2017.
Det er 1 mindre hotell i statistikken pga avvikling av drift i 2017 i forhold til 2018.
Ringerike gjelder kun tall for Ringerike Kommune.
Tallene baserer seg på innrapportering til SSB og det forusettes at man rapporter inn på lik måte
hvert år for at tallene skal være gode nok. 							
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Regnskap/økonomi

GHRR har i 2018 en omsetning på kr 9 482 800. Årets
resultat ble negativt kr 92 845,- Økonomien i selskapet
er god og målsettingen er å fortsatt kunne ha en god
og forutsigbar økonomi som gir grunnlag for å opprett
holde markedsførings- og produktutviklingstiltakene
på dagens nivå. Dagens samarbeide med kommunene
er svært viktig slik at man har en forutsigbarhet i sats
ningen.
Styret foreslår at årets underskudd på kr 92 845
i GHRR føres mot egenkapitalen.

Arbeidsmiljø
Det er 5 ansatte i GHRR, hvorav én stilling er knyttet til
prosjekt. I tillegg er det to sommervikar i høysesongen.
Sykefraværet har i 2018 vært 3,95% (1,06% 2017).

Sykefraværet er ikke knyttet til arbeidsplass. Alle
ansatte har tilbud om å få dekket en viss andel av kost
nadene i forbindelse med fysisk aktivitet.
GHRR forurenser verken det indre eller det ytre
miljø. Styret for GHRR har bestått av 3 kvinner og
5 menn.

Framtidsutsikter
Reiselivsorganisasjonen kan i 2018 se tilbake på sitt 29.
hele driftsår siden 1990. Reiselivsorganisasjonen har
også gjennom 2018 hatt stor aktivitet, på få ansatte.
Samarbeidet som i dag er etablert mellom nærings
aktører og det offentlige er avgjørende for at organisa
sjonen skal kunne fortsette sitt arbeide.

GRAN, 12. MARS 2019

Styret for Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv

Trond Øverlier
LEDER
Lygnasæter Hotell

Ådne Skurdal
STYREMEDLEM
Quality Hotell Strand Gjøvik

Ole Gunnar Borlaug
STYREMEDLEM
Klækken Hotell

Arve Sørbo
NESTLEDER
Sillongen Toten Hotell

Kari Roll-Mathisen
STYREMEDLEM
Hadeland Glassverk

Hege C. Bjørnerud
STYREMEDLEM
Representant for Ringeriksregionen

Bjørn Iddberg
STYREMEDLEM
Representant for Gjøvikregionen

Trine Lise Olimb
STYREMEDLEM
Representant Hadelandsregionen

Arne-Jørgen Skurdal
DAGLIG LEDER/
REISELIVSSJEF
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Foto: Sigstad Gård, Rakel J. Berg

Resultat,
balanse og noter
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RESULTATREGNSKAP
Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

Salgsinntekter
Annen driftsinntekt
Offentlige tilskudd

3

Sum driftsinntekter
Varekostnad

2018

2017

2 762 181

3 002 746

1 808 846

1 248 292

4 911 774

6 622 187

9 482 800

10 873 225

22 017

6 368

Lønnskostnad

2

4 370 475

4 530 489

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle
eiendeler

6

16 391

30 000

Annen driftskostnad

2

5 166 741

6 081 082

9 575 624

10 647 939

-92 824

225 286

Annen renteinntekt

3 073

5 274

Annen finansinntekt

105

4 945

Annen rentekostnad

2 722

1 554

Annen finanskostnad

477

0

-21

8 665

Ordinært resultat før skattekostnad

-92 845

233 951

Ordinært resultat

-92 845

233 951

Årsresulatet

-92 845

233 951

-92 845

233 951

-92 845

233 951

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader

Resultat av finansposter

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

4
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BALANSE
Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv

EIENDELER

Note

2018

2017

50 000

50 000

50 000

50 000

0

16 391

0

16 391

Investeringer i aksjer og andeler

2 000

2 000

Sum finansielle anleggsmidler

2 000

2 000

52 000

68 391

Lager av varer og annen beholdning

41 800

54 320

Sum varer

41 800

54 320

2 043 643

1 346 976

143 152

65 935

2 186 795

1 412 911

2 735 548

3 264 736

Sum bankinnskudd, kontanter o.l.

2 735 548

3 264 736

Sum omløpsmidler

4 964 144

4 731 967

Sum eiendeler

5 016 144

4 800 358

Anleggsmidler
Konsesjoner, patenter o.l.

6

Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

6

Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Varer

Fordringer
Kundefordringer

3

Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
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BALANSE
Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv

Egenkapital og gjeld

Note

2018

2017

2 966 638

3 059 483

Sum opptjent egenkapital

2 966 638

3 059 483

Sum egenkapital

2 966 638

3 059 483

152 967

166 089

Skyldig offentlige avgifter

408 426

357 028

Annen kortsiktig gjeld

1 488 113

1 217 758

Sum kortsiktig gjeld

2 049 506

1 740 875

Sum gjeld

2 049 506

1 740 875

5 016 144

4 800 358

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

4

GJELD
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

Sum egenkapital og gjeld

Gran, 19. februar 2019
Styret i Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv

Trond Øverlier
LEDER
Lygnasæter Hotell

Ådne Skurdal
STYREMEDLEM
Quality Hotell Strand Gjøvik

Ole Gunnar Borlaug
STYREMEDLEM
Klækken Hotell

Arve Sørbo
NESTLEDER
Sillongen Toten Hotell

Kari Roll-Mathisen
STYREMEDLEM
Hadeland Glassverk

Hege C. Bjørnerud / Pelle Gangeskar
STYREMEDLEM
Representant for Ringeriksregionen

Bjørn Iddberg
STYREMEDLEM
Representant for Gjøvikregionen

Trine Lise Olimb
STYREMEDLEM
Representant Hadelandsregionen

Arne-Jørgen Skurdal
DAGLIG LEDER/
REISELIVSSJEF
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NOTER 2018

NOTE 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for
varer og tjenester. Offentlige tilskudd tas til inntekt i perioden tilhørende aktivitet er gjennomført.
Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode
som tilhørende inntekter.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes
ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres
til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel
fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Varer
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede
ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas avsetning for
ukurans.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg
gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
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NOTE 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.
Lønnskostnader

2018

2017

3 561 774

3 644 924

Arbeidsgiveravgift

545 013

581 172

Pensjonskostnader

197 011

191 425

Andre ytelser

66 677

206 841

4 370 475

4 624 362

7

7

Daglig leder

Styret

903 518

0

0

45 000

Lønninger

Sum
Gjennomsnittlig antall årsverk
Ytelser til ledende personer
Lønn
Annen godtgjørelse

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 70 975.
Herav utgjør annen bistand kr 29 875.

NOTE 3 Kundefordringer
2018

2017

1 252 490

637 806

250 146

105 000

Fordringer på offentlige tilskudd

1 043 836

814 170

Balanseført verdi av kundefordringer 31.12

2 046 180

1 346 976

Kundefordringer til pålydende
Avsetning til tap

gjø vikregionen hadel and ringerike reiseliv
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NOTE 4 Egenkapital

Egenkapital 01.01.2018

Aksjekapital

Annen egenkapital

Sum egenkapital

0

3 059 483

3 059 483

-92 845

-92 845

2 966 638

2 966 638

Årets resultat
Egenkapital 31.12.2018

0

NOTE 5 Bundne midler
I posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler med kr 158 933.

NOTE 6 Anleggsmidler
Rettigheter

Inventar

Sum

Anskaffelseskost pr 01.01.2018

50 000

95 233

145 233

= Anskaffelseskost 31.12.18

50 000

95 233

145 233

95 233

95 233

0

50 000

16 391

16 391

Akkumulerte avskrivninger 31.12.18
= Bokført verdi 31.12.18
Årets ordinære avskrivninger
Økonomisk levetid
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Uavhengig revisors beretning
Til årsmøtet i Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv SA
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv SA’s årsregnskap.

•
•
•

Balanse per 31. desember 2018
Resultatregnskap for 2018
Noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og gir et rettvisende bilde av
organisasjonens finansielle stilling per 31.
desember 2018, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i
samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og
har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Annen informasjon
Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsrapport, men
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Penneo Dokumentnøkkel: CKXCU-7C72Y-BXIAS-H7ES3-EVSHW-VP8L8

Årsregnskapet består av:

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke
den andre informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi konkluderer med at annen informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt
å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
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for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal
legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

BDO AS
Lars Kristian Nygaard
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

www.gjovik.com
www.hadelandsregionen.com
www.ringeriksregionen.com
+47 61 14 67 10 • info@gjovik.com
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Fotograf B.T. Stokke AS

