Årsberetning
2021

Visit Innlandet

Årsberetning 2021
Organisasjonen Visit Innlandet SA har et styre og markedsråd som velges på årsmøte.

Styret 2021
Styret har avholdt 6 styremøter og et par orienteringsmøter fra administrasjonen (korona oppdateringer)
og behandlet styresaker med markedsplan, budsjett og daglig drift. Styret avholdt også en styresamling på
Klækken Hotell inkludert status på gjeldene strategi. Årets styrearbeid har også vært svært preget av korona
situasjonen og møtene har oftest blitt avholdt digitalt. I tillegg er det lagt ned mye arbeid med nye kommuneavtaler. Videre har man hatt flere nye prosjekter herunder Bærekraftig Destinasjon, Kompetansevertskaps kurs,
Forskningsprosjekt i samarbeide med Senter for Reiselivsforskning, sykkelruten Mjøstråkk og digitaliserings
prosjektet Mitt sted.
Daglig leder har god og tett kontakt med styreleder gjennom året. Styrets leder har deltatt på møter med
kommuner og andre samarbeidspartnere etter behov og ønske fra daglig leder.

Styret har bestått av:

Åge Skinstad
LEDER

Tone Alterskjær
NESTLEDER
Visit Sjusjøen

Rickard Claesson
STYREMEDLEM
Totenbadet

Ole Gunnar Borlaug
STYREMEDLEM
Klækken Hotell

Tor Rullestad
STYREMEDLEM
Representant for
Ringsaker Kommune

Pål Arne Oulie
STYREMEDLEM
Representant for
Hadelandsregionen

Harriet Slaaen
STYREMEDLEM
Representant for
Ringerike Kommune

Anne Bjertnæs
STYREMEDLEM
Representant for
Gjøvikregionen

Per Martinsen
STYREMEDLEM
Hemlaga på Nes

Sabine S.Hoel
STYREMEDLEM
Hoel Gård

Arne-Jørgen Skurdal
DAGLIG LEDER/REISELIVSSJEF
Visit Innlandet

I tillegg har Monica Breiby fra Senter for Reiselivsforskning, Ida Dyreng fra Visit Elverums-regionen
og Vidar Haugen fra Hamarregionen vært observatør.
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Styrets beretning
Årsmeldingen er tilbakemelding til medlemmer og samarbeids
partnere på Visit Innlandet sitt arbeid i 2021. Visit Innlandet er en
medlemsorganisasjon (Samvirkeforetak) som eies i fellesskap av
næringslivet og kommunene i regionen. Organisasjonens overordnede mål innenfor reiselivet er å legge til rette for utvikling,

økt verdiskaping, økt besøk samt økt sysselsetting. Visit Innlandet
hadde 191 betalende medlemmer ved utgangen av 2021.
Markedsrådet fungerer som et faglig rådgivende organ for
administrasjon og styret. Markedsrådet velges av og blant medlemmene på årsmøte.

Markedsrådet 2021
Markedsrådet for 2021 har bestått av:
Anders Selj
Lyngstrand Camping

Marit Olive Lindstad
Sløvika Camping

Kristoffer Skovli Karlsen
Thorbjørnrud Hotell

Eva Stø
Skibladner

Mats Reinsby
Evjua Strandpark

Ole Olsen Ringerud
Vikerfjell Forum

Martin Skogstad
Gjøvik Klatrepark

Emil Haugli
Øya Maritim

Rolf Lie
Askeladden Reiser

Trond Skundberg
Typisk Snertingdal

Inger Christine Aarstad
Mjøsmuseet

Thomas Nyland
Urbane Totninger

Arbeidsoppgaver for markedsrådet
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 innenfor reiselivet og mellom reiselivs
organisasjonen og dets medlemmer.
Markedsrådet har høsten 2021 hatt to møter. Første møtet for
å få innspill til aktivitetsplan og fordeling av midler i markedsføringsbudsjettet. Andre møtet for å utarbeide personas til ny
målgruppe; unge voksne 20–30 år. Etter gode innspill og drøft
inger ble en dynamisk markedsstrategi/plan laget og sendt ut
til medlemmene desember 2021. Dette dokumentet finner på
Visit-innlandet.no/bransje.

Organisasjonen
Organisasjonen er fremdeles i organisatorisk utvikling. Organisa
sjonen har ved årslutt dag 191 medlemsbedrifter og 8 kommuner, tre regioner og krysser også fylkesgrenser i sitt arbeid.
Måten det samarbeids på har fått mye positiv oppmerksomhet nasjonalt og vi opplever stor støtte fra Fylkeskommuner
og øvrig virkemiddel apparat i arbeidet med å bygge et sterkt
destinasjonsselskap. Samarbeid på tvers av tradisjonelle grenser
er nødvendig innen reiselivsutvikling. Kontoradresse er Gjøvik,
i tillegg til at man har fast kontorplass på 
Hønefoss med 1

 nsatt. I tillegg drifter organisasjonen Turistkontor i Brumunddal
a
med 1 kontorplass. Organisasjonen har felles kontordag på
Gjøvik 1 dag i uken for å koordinere arbeidet internt i organisasjonen. Dette oppleves som positivt både for arbeidsmiljø og
for å skape et godt regionalt samhold.
V IS IT INNL A ND E T S A
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Nye kommuner
inn i Visit Innlandet

Visit Elverums-regionen
Visit Elverums-regionen tok kontakt i midten av februar i år
hvor man uttrykte et ønske om å se på et samarbeide med
Visit Innlandet. Organisasjonen består av 1 ansatt + innleie av
prosjektledelse. Etter en rask prosess kunne man allerede i
april inngå en intensjonsavtale med mål om at de blir en del av
Visit Innlandet fra 01.01.2022. Gjennom året har man fått gjort
en rekke forberedelser som slik at begge organisasjonene er
klare ved nyttår. Innlandet Fylkeskommune støttet opp om
prosessen hvor man blant annet har fått gjort Visit Elverumsregionen sine aktører klare til å bli flyttet over til Visit Innlandet
sin database. Visit Innlandet sin innholdsprodusent har også
vært tilstede på flere arrangement og har også vært ute og

fotografert hos aktørene, alt som en del av intensjonsavtalen.
Visit Innlandet har sammen med styret og Elverums-regionen
også gjennomført innspills møter knyttet prosjektet Bærekraftig
Destinasjon. Både Elverum og Våler kommune har tilsluttet seg
dette arbeidet og gjort vedtak på handelingsplane. Styret og
administrasjonen takker fin en prosess og ser frem til et godt
samarbeide i 2022 og i årene som kommer.

Lunner kommune
Lunner kommune tok kontakt i november hvor de ønsket å se
på medlemskap igjen etter å ha stått uten reiselivsorganisasjon
siden 2019. Lunner kommune gjorde vedtak rett før jul om at
de igjen ønsket å tre inn i Visit Innlandet, først som et prøveår

Foto: Espen Sørheim

Foto: Hans Haug
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for 2022. Styret og administrasjonen er glade for at Lunner er
tilbake som medlem og at Hadelandskommune igjen er samlet
i reiselivssammenheng.

Visit Hamarregionen
Visit Hamarregionen tok kontakt i forhold til å se på om man
kunne på også her kunne starte på en prosess som skulle lede
ut i en felles organisasjon. Fylkeskommunen har også her vært
positive bidragsytere og vi har underveis i prosessen hatt hjelp
av Børre Berglund fra 2469 Reiselivsutvikling. Ved siden av gjennomgang av begge organisasjoner så har man også her lagt et
løp i forhold til prosjekter som web og bærekraft med mål om
felles organisasjon ved nyttår. Utfordringen vi møter på handler
mye om at det er 2 forskjellige organisasjonsformer som skal
samarbeide videre hvor Visit Hamarregionen og deres ansatte
er ansatt i Stange Kommune. Dette gir prosessen noen andre
utfordringer enn når vi slo oss sammen med Visit Elverumsregionen. Dette har medført at man ikke er mål som ønsket
ved nyttår.

Nye kommuneavtaler
Styret har sammen med administrasjonen lagt ned et stort
arbeid knyttet til nye kommuneavtaler og en modell for økonomisk bidrag. Viktig for styret har vært å sikre en langsiktighet i
arbeidet samt en forutsigbarhet for administrasjonen. Gjennom
høsten og frem til jul var de nye avtalene til behandling i samtlige av dagens kommuner samt hos de 3 nye kommunen som
blir en del av organisasjonen fra 01.01.2022. Følgende kommuner har tegnet 4 års avtaler frem til 01.01.2026 (Elverum, Våler,
Ringsaker, Gjøvik, Søndre Land, Østre Toten og Vestre Toten).
Da det pågår prosesser knyttet til destinasjonsstruktur i
Ringeriksregionen så har kommunene Ringerike, Jevnaker, Gran
og Lunner tegnet avtaler frem til 01.01.2022 med mål om at
man får avklart fremtidig tilknytning innen 30.06.2022. Her er
rapporten Trenger samarbeide uten å finne opp hjulet på nytt
fra Ringerike viktig, da denne peker på Visit Innlandet som en
sentral aktør fremover.
Økonomien knyttet til kommuneavtalene er som følger: kr 25
per innbygger + kr 30 000 per kommune.
V IS IT INNL A ND E T S A
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Aktiviteter 2021
I tillegg til høyt aktivitetsnivå på det organisatoriske planet var 2021 var nok et annerledes
år for reiselivsorganisasjonen. Vi har måtte forholde oss til de utfordringene spesielt reiselivsnæringen står i med tanke på at verden står opp i en pandemi. I prinsippet var det kun
sommersesongen som gikk normalt. Flere av aktørene opplevde en svært god sommer.
Høsten startet bra etter flere måneder hvor samfunnet har vært tilnærmet nedstengt.
Dessverre ble man nok en gang rammet av nedstenginger i desember 2021.

Visit Innlandet sin rolle
i en ekstraordinær tid

Kompetansetiltak
fra Visit Innlandet

2021 ble på mange måter også et år preget av pandemien. Vi
har fungert som 1 linje for næringsaktørene og hjulpet disse
med alt fra å få ut god informasjon via nyhetsbrev, tilbud om
webinar, og 1–1 rådgivning det være seg telefon eller epost gjennom hele 2021.
Videre har man hatt tett dialog med NHO Innlandet og kommunene i forhold til ulike krisepakker. I den forbindelse har man
også deltatt i dialog med politikere både regionalt og nasjonalt
i ulike sammenhenger.
Gleden var stor da man i august kunne samle over 120 deltakere til Kick off på Quality Hotell Strand Gjøvik med faglig innhold fra Visit Norway og NHO. I etterkant inviterte vi medlemmene til Sommerslagere på Gjøvik Gård.

Totalt søkt og fått innvilget kompetansetiltak for næringsaktørene til en verdi av 7,5 millioner siden pandemien startet tilbake
i mars 2020. Aktivitetene har kunnet bli gjennomført uten egenandel for næringslivet takket være ekstraordinære midler. Svært
viktig tiltak og rett timing for næringsaktørene. Vi ønsker i den
forbindelse å fremheve det svært gode samarbeidet vi har hatt
med Innovasjon Norge, Viken Fylkeskommune og Innlandet
Fylkeskommune under hele pandemien. Disse tre aktørene har
bidratt på en god måte både faglig og økonomisk.

MerVert kurs.
Hvordan du som gjest blir tatt imot når du er på besøk har mye
å si for hvordan oppholdet blir og dermed hvor lenge du blir på

Foto: Hans Haug
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en destinasjon. Vertskapsrollen er så mye mer enn det å smile
og si hei. Kunnskap om hva gjesten kan oppleve og å formidle
det på en god måte er uhyre viktig.
Det har tidligere vært utfordrende for våre medlemmer
å sette av 2–3 dager til et ordinært vertskapskurs og ønsket
derfor vi å tilrettelegge for at medlemsbedriftene kunne ta et
digitalt og utvidet kurs når det passet dem selv. Det digitale kurset på ca. 3 timer inneholder ca. 50 filmsnutter og var inndelt i
2 deler. Første delen handlet om Vertskapsrollen, produsert av
Vertskapet Norge. Andre delen handlet om lokalkunnskap og
inneholdt over 40 korte filmsnutter om regionens muligheter
innen severdigheter, turforslag, historie mm. Her var det medlemsbedriftene selv som formidlet innholdet i filmene. Visit
Innlandet sin innholdsprodusent har produsert alle filmene.
Totalt 218 personer meldte seg på kurset, mens 113 gjennomførte hele kurset.
Vi har lisens på kurset i ytterligere 2 år og vil redigere kurset
til å inkludere våre nye kommuner og tilby dette nyttige og viktige kurset både i 2022 og 2023. Kurset ble igjen finansiert av
Innovasjon Norge.

«3 FRAM Reiseliv Program» i regi av Innovasjon Norge

2 kurs i presentasjonsteknikk

Etablering av online booking
for individuelle og grupper

• Formidling som funker digitalt
• Formidling som funker
To svært vellykkede kurs i presentasjonsteknikk, «Formidling
som funker digitalt» og «Formidling som funker» ble gjennomført hhv. vår og høst. Kursene ga deltakerne verktøy til å lage
gode presentasjon og hvordan vi bedre kan spisse budskap og
gjøre det mer relevant for lytteren. I tillegg lærte vi det viktigste
innen retorikk og presentasjonsteknikk samt at kurset ga deltakerne verktøy for hvordan man kan bli tydeligere, mer strukturert og mer overbevisende når man formidler. Kursene ble
finansiert av Innovasjon Norge.

3 svært vellykkede Fram Reiseliv Program startet opp i 2020
(Fram Taktskifte for reiselivet og 2 Fram Reiseliv – for landbruksbaserte bedrifter) og hadde sine avsluttende samlinger
i 2022. Stor nytteverdi for deltakende bedrifter. Nærmere 50
bedrifter har deltatt i disse programmene.

Viken fylkeskommune
Har gjennom hele pandemien vært flinke til å samle de ulike
destinasjonsselskapene i Viken Fylkeskommune og sammen
har man jobbet frem blant annet ulike kurs som man har tilbyd
reiselivsaktørene som en del av ulike Korona tiltak.
•
•
•
•
•

Bli en reisevinner
Bli en salgsvinner. Kurs i mersalg
Google my business
Sosiale Medier anno 2021, praktiske råd og tips
Instagram Reels og Story

Flere medlemmer har begynt å bruke bookingløsningen til Visit
Innlandet. Tiltaket ble satt i gang takket være et tilskudd fra
Viken Fylkeskommune og Sparebankstiftelsen Ringerike. I dag
har nærmere 40 bedrifter ulike bookbare produkter via løsningen. Dette har resultert i stadig økning i omsetning. Antall
hotellpakker er blitt utvidet betraktelig og vi har gjort oss nyttige
erfaringer med den type pakker. Screentek – leverandøren for
Screenbooking – har varslet oss om at de avvikler tilbudet om
denne bookingløsning. Man startet prosessen med å finne en
ny leverandør på slutten av året.

V IS IT INNL A ND E T S A
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Turistbrosjyre og Barnas Innlandet 2021
Turistbrosjyren for regionen er oppslagsverk nummer én for
besøkende og fastboende som ønsker å oppleve det som er i
regionen, og er dermed en mulighet for våre medlemsbedrifter
til å bli ekstra synlig for sine målgrupper. Tross utfordrende tider
var pågangen fra medlemmene stor og vi økte både sideantall,
opplag og distribusjon fra 2020. Brosjyren er fullfinansiert via
annonsesalg og hadde et opplag på 80 000. Brosjyren ble distribuert til alle postkasser i egen region (bortsett fra de som har
reservert seg mot reklame) Oslo vest, turoperatører, turistinformasjoner, hoteller, campingplasser og andre reiselivsbedrifter i
Norge. Vi kjørte en digital kampanje, rettet mot vår sekundære
målgruppe i Møre og Romsdal, Vestland og Trøndelag for å få
disse til å lese brosjyren digitalt.
Barnas Innlandet er en folder som synliggjør tilbud for barnefamilier som besøker og bor i regionen. I 2021 økte vi opplaget
til 8 000 og disse ble distribuert til våre medlemmer som var
omtalt i folderen samt overnattingsbedrifter og turistkontorene
våre. Barnas Innlandet finnes i digital versjon.

Digitale kampanjer
Organisasjonen hatt stort fokus på digitale kampanjer. Innholds
produsent Hans Haug har produsert flere større kampanjer,
både sommer- høst og julekampanjer. Det er også kjørt google
kampanjer i regi av Dialecta Reklamebyrået. I tillegg har vi kjøpt
content distribusjons-annonse i ulike magasiner. Viser for øvrig
til digital rapport som ligger på våre bransjesider Visit-innlandet.
no/bransje.
Reiselivsorganisasjonen har nå 54 600 personer som følger
oss på Facebook og Instagram, dette er en økning på 20,1 % fra
2020. Sosiale medier en viktig del av både profilering og salgsutløsende aktiviteter.
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Websiden – www.visit-innlandet.no

Verving av nye medlemmer 2021

Hovedaktiviteten vår gjennom året er å trekke trafikk inn til
nettsiden. Målet er å få folk til å bruke nettsiden det være seg
til inspirasjon, planlegging eller booking av reiser i regionen.
Siden har svært godt innhold rettet mot forbrukere og presenterer opplevelser, turistinformasjon, kart og reiselivsbedrifter på
norsk, engelsk og tysk. I tillegg har man et eget område for de
som er på jakt etter kurs og konferanse opphold. Ved siden
av presentasjoner av medlemmene er det informasjon om en
rekke ikke betalbare opplevelser, turmål, kulturminner osv.
Informasjonen som ligger på «vår» hjemmeside er i tillegg tilgjengelig i opptil ni andre kanaler, inkludert visitnorway.com og
VisitOslo.com.
Samarbeidet om webplattform gjør at utviklingskostnadene
fortsatt kan holdes nede og man har fått til god dialog med
de andre webredaktørene i de ulike destinasjonsselskapene
som deler felles løsning. Organisasjonen har i dag 1 person som
jobber ca. 70 % kun med å holde siden oppdatert samt å jobbe
med søkemotor optimalisering.
Totalt hadde man i 2021 495 307 besøkende en økning på
16,55 % fra 2020. Antall sidevisninger var 998 292 mot 866 491
i 2020.
Visit Innlandet drifter også flere kulturkalendere for ulike
kommuner. Styret viser ellers til digital rapport som ligger på
visit-innlandet.no/bransje.

Vi opplever stadig at nye reiselivsrelaterte bedrifter ønsker å
være medlemmer hos oss. Vi kunne i 2021 ønske 15 bedrifter
velkommen som medlem:
Indal Forest Retreat – Gjøvik
Khalles Corner – Gjøvik
Snertingdal Ysteri – Gjøvik
Typisk Snertingdal – Gjøvik
Clarion Collection Hotel Grand – Gjøvik
Peders Kafe – Østre Toten
Mesterstuen – Østre Toten
Vedervang Økologiske poteter og grønt – Østre Toten
Sanner Hotel – Gran
Tegnseriemuseet i Norge – Gran
Rustad Hotell og Fjellstue – Ringsaker
Kvarstad Sjokoladefabrikk – Ringsaker
Magic Moments – Ringsaker
Matfatet Ringsaker – Ringsaker
Koss Gård – Ringsaker
Potensialet for å få med flere medlemmer er fortsatt stort og
må fortsatt ha fokus fremover.

Sommerpatuljebilen 2021
Det samarbeides veldig godt med Bertel O. Steen Gjøvik hvor vi
har en avtale om gratis lån av bil. Sommerpatruljebil besøkte
medlemsbedrifter og oppsøkte steder der det var aktivitet.
Bilen vi fikk sponset i år var en Opel Mokka-e, i tråd med vårt
arbeid med å bli en bærekraftig destinasjon. Bilen kjørte overkant av 5 000 km en liten nedgang på kjørte km da bilen ble
forsinket til Norge på grunn av pandemien.

Foto: Hans Haug
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Turist i egen region 2021

Nettverk

Etter et års pause fikk vi i 2021 igjen arrangert Turist i egen
region. Her er målet å motivere lokalbefolkningen til å bli bedre
kjent med- og ta i bruk lokale tilbud. Dette fører til gode ambassadører og et kunnskapsrikt vertskap når de får gjester/besøk
fra familie og venner. Dette fører til en bedre vertskapskultur
og økt stolthet over egen region – som igjen fører til økt besøk
og verdiskapning. Turist i egen region ble arrangert helgen
12.–13. juni og innbyggerne kunne velge blant 20 gode tilbud fra
medlemsbedriftene.

Vi har nå etablert 2 nettverk henholdsvis 1 for campingnæringen og 1 for hotellene innenfor kurs og konferanse. Målet med
nettverkene er økt samhandling og utveksling av kompetanse.
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MICE NETTVERK (Meetings Incentive,
Conference, Events)
Det ble i 2019 etablert et nettverk for å styrke samarbeidet rundt
arbeidet med å tiltrekke kurs- og konferansegjester til regionen. Nettverket består av 11 medlemsbedrifter som p
 rimært
jobber mot dette markedet. Nettverket har jevnlige fysiske og
digitale møter. 2021 har, i likhet med 2020 vært et tøft år for
denne bransjen. I løpet av året har vi hatt 2 digitale møter. Vi
gjennomført Møtebørs Innlandet som har vært planlagt siden
våren 2020 og har måtte bli utsatt på grunn av pandemien.
Møtebørs Innlandet ble gjennomført på Quality Strand Gjøvik
8. september og her møtte 7 av medlemsbedriftene 18 personer fra 15 lokale bedrifter. Møtebørsen førte til flere konkrete
salg og medlemsbedriftene som deltok så dette som et nyttig
arrangement som bør gjentas.
I tillegg kjøres gjennom året egne digitale kampanjer, for å øke
bevisstheten om at Visit Innlandet er en nettside man besøker
når man skal finne et egnet sted for et arrangement. Dette har
ført til flere konkrete henvendelser der leads videreføres til våre
medlemmer ut fra hva som etterspørres.

CAMPINGNETTVERK
Campingnettverket er etablert med tanke på at vi har svært
mange campingplasser i regionen. Disse huser mange gjester
gjennom året og det er viktig for oss å ha tett og god dialog
med disse.
Nettverket avholdt to møter i 2021. Tema som har vært d
 iskutert
er blant annet
- evaluere gjennomførte digitale kampanjer 2020/2021
- planlegge markedsføringstiltak for sommeren 2021
- diskutere evt andre felles aktiviteter
- planlegge tiltak som bidrar til å forlenge campinggjestens
opphold i regionen
Campingplassene ble enige om at man skulle ha mer fokus på
å fylle skuldersesongen samt vintersesongen enn i hovedferien
på sommeren.
Videre har vi laget store aktivitetskart til hver campingplass.
Kartene tåler å henge ute på en vegg eller tavle. Alle er like bortsett fra at hver campingplass fikk eget kart med egen camping
markert på kartet. Målet var at man enkelt skulle vise frem hva
området har å tilby i forhold til ulike opplevelser.

Nyhetsbrev
Det ble i 2021 sendt ut 29 nyhetsbrev fra Visit Innlandet til
10 900 privatpersoner.
Antallet mottakere av nyhetsbrev har økt 35 % fra 2020. Alle
er nyregistrerte etter 2019 og GDPR godkjente. Av disse oppnås
en klikkrate på 4 %, (mot bransje normal rate på 1,5 % og en
økning fra 3,3 % i 2020). Av de som mottar nyhetsbrevet, åpner
30,5 % av de dette (en økning fra 27,5 %).

Foto: Hans Haug
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VisitOsloregion – VOR
Visit Innlandet er 1 av 6 eiere av landsdelsselskapet VisitOsloRegion.
Andre eiere er Visit Lillehammer, Visit Hedmark, Visit Oslo, Visit Vestfold
og Visit Greater Oslo.

Selskapet er verktøykassen for våre internasjonale satsninger.
Her samarbeides det om kampanjer med Oslo Lufthavn, hotellkjeder om å skape økt oppmerksomhet rundt Osloregionen
internasjonalt.
Visit Innlandet deltar også i et nettverk som jobber opp mot
internasjonale turoperatører, media og diverse profilerings
aktiviteter. Vår region blir også gjennom samarbeidet synlig på
visitoslo.com.
Da VOR er et samarbeide som tar for seg å jobbe mot de
utenlandske markedene og gitt verdenssituasjonen har aktiviteten i VOR blitt tatt vesentlig ned, også i 2021.
Men vi har deltatt i 3 webinarer i regi av Innovasjon Norge, der
turoperatørene har fått et digitalt innblikk i hva som rører seg
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i vår region. Ett av disse, som hadde temaet mat og kultur ble
filmet på Sigstad Gård i Gjøvik Kommune.
VisitOsloregionen er eiere av et matprosjekt som er en oppfølging av regionens mat og reiselivssatsning 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 opplevelser og økt bruk av regionale produkter. Her skal det utvikles
blant annet egne matruter, møteplasser mellom aktørene samt
lage gode historier rundt tema mat.

Bærekraftig Reisemål
I tråd med Visit Innlandet strategi og tiltaksplan 2019–2025, har destinasjonsselskapet
startet arbeidet med å kvalifisere for Innovasjon Norges «Merket for bærekraftig
reisemålsutvikling».

Finansiering av forprosjektet ble innvilget av Innovasjon Norge
høsten 2019. I løpet av 2021 ble prosjektet forankret og vedtatt
i 10 kommuner og det ble vedtatt i samtlige kommunestyrer «å
være en aktiv bidragsyter til et Bærekraftig Reiseliv» samt at de
sluttet seg til «Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling
i Visit Innlandet». En plan utarbeidet etter 5 innspillsmøter med
kommuner og reiselivsaktører.
Et bærekraftig reiseliv som skaper verdier og driver på en
miljø- og samfunnsmessig ansvarlig måte er en smartere måte
å utvikle reiselivet på. En bærekraftig styring av reiselivet styrker
destinasjonene med bedre informasjon og grunnlag for beslutninger og handlinger.
Handlingsplanen handler først og fremst om å sikre at aktør
ene i regionen, både offentlige og private, tar et samlet tak i
konkrete handlinger og jobber målrettet for at Visit Innlandet
som reisemål skal bli et mer bærekraftig reisemål.

BÆREKRAFTIG
REISEMÅL
LOKALT ENGASJEMENT
I ET LANGT PERSPEKTIV

Tidsrammen for prosjektet har blitt endret i løpet av 2021
grunnet nye medlemskommuner i Elverumsregionen og inkludering av disse i Handlingsplanen og prosjektet.
Tidsrammen for siste del av prosjektet er februar 2021 –
sommer 2023.
Planen har et langsiktig perspektiv hvor målet er å involvere
bredt for å oppnå kontinuerlig forbedringer innen de ti prinsippene for bærekraftig reiseliv. Prosjektet byttet prosjektleder i
mai 2020 da Ingvild Magnus Haraldsen ble ansatt. Prosjektet
finansieres i første omgang av Innovasjon Norge og Visit
Innlandet
Flere av tiltakene i Handlingsplanen har stort fokus. Et av tiltakene er Miljøsertifisering av reiselivsaktører. Det har i løpet
av 2021, blitt gjennomført 2 digitale informasjonsmøter om
gruppesertifisering Miljøfyrtårn i samarbeid med Miljøfyrtårnkonsulent Magne Beddari.

Miljøfyrtårn
Visit Innlandet som organisasjon har blitt miljøsertifisert i
løpet av 2021. Dette som en del av arbeidet med Bærekraftig
Destinasjon. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for
sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes
med grønn omstilling.
Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy
for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner
innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk,
innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til oppnå flere av FNs bærekraftmål.

V IS IT INNL A ND E T S A
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Produktutvikling og prosjekter

Foto: Hans Haug

Foto: Benjamin Ward

Turistdestinasjon Jevnaker 2021
Jevnaker kommune har i sin samfunnsdel av kommuneplanen,
4 hovedmål; et av disse er å utvikle Jevnaker fra «tettsted til
Fjordlandsbyen Jevnaker». I den forbindelse ble det våren 2021
etablert arbeidsgrupper som skulle ta hånd om forskjellige
oppgaver knyttet til turistsesongen. Blant annet forskjønning og
grønt areal, parkeringsplasser og god skilting langs vei, analog
og digital informasjon. Visit Innlandets koordinator, Ingvild M.
Haraldsen bisto i gruppen for skilting/analog- og digital informasjon. I forbindelse med turistdestinasjon Jevnaker har koordinator i Ringerike og Hadeland hatt tett dialog med kommunen, deltatt i og koordinert mobilitetsprosjekter og presseturer.

Mobilitet Hadeland og Ringerike
Buss
Jobben med mobilitet er forankret i tiltaksplanen for Bærekraftig
Reisemål, der vi ønsker å tilgjengeliggjøre store attraksjoner
gjennom grønn og bærekraftig transport.
I godt samarbeid mellom reiselivsnæring på Jevnaker,
Jevnaker kommune og Visit Innlandet, klarte vi å etablere et
svært godt samarbeid med VY Buss og kommersiell direktør
Bjørn Rebne juni 2021. Det ble på kort tid etablert en direktelinje
fra Oslo Bussterminal via Lysaker og Sandvika til Randsfjord
Badepark, Hadeland Glassverk og Kistefos alle h
 elger fra 9/7–
17/10 (fre–søn). Bussen skulle i utgangspunktet kun gå frem til
15/8, men Vy buss ønsket å forlenge den frem til Kistefos sin
siste åpningsdag. Totalt antall passasjerer: 1230.
I forbindelse med direkteruten Oslo–Jevnaker ble det på kort
tid opprettet intern taxitransport for 50,- pr person initiert av
Geir Lia, Jevnaker taxi og Visit innlandet.

Tog
Prosjektet Bærekraftig kultur, reiseliv og samferdsel (Kistefosperrong) tar sikte på å etablere Kistefos Perrong som et ledd
i en større satsning der målet er bærekraftig persontransport
med tog som binder sammen Modum, Ringerike, Jevnaker og
Lunner.
Prosjektgruppen består av representanter fra Ringerike og
Jevnaker kommune, Hadeland Glassverk, Kistefos og Visit
Innlandet.
Med økt fokus på togreiser på linjen Vikersund–Hønefoss–
Kistefos–Jevnaker–Roa, vil vi knytte opplevelser til togreiser og
skape grunnlag for gode kundeopplevelser knyttet til tog i regionen der eksisterende toglinjer finnes.
14
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Juletog

Turistkontor Brumunddal

I tett og godt samarbeid med Vy Gjøvikbanen og finansiell
støtte fra Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner, Nittedal fikk vi
igjen på plass et juletog fra Oslo og Gjøvik i 2021. Toget frakter passasjerer til Jevnaker/Hadeland Glassverk og Hønefoss til
gode juleopplevelser. I 2021 har toget gått 3 helger i desember
med 3 avganger t/r Roa–Jevnaker–Hønefoss.
Jevnaker stasjon og Høenfoss stasjon hadde vertskap på
stasjonene alle helger, hyggelige nissejenter som serverte lokal
gløgg og pepperkaker til de reisende. Stasjonene var julepyntet, med god innsats fra kommunene selv. På toget ble det
levert ut nisseposer og tegnesaker til barna, og koret fra Toten
Folkehøskole sang julesanger. Vakkert og stemningsfullt.
I forbindelse med Juletog-prosjektet ble det også kjøpt inn og
montert opp snøkrystaller/vinterbelysning i Stabels gate. Gaten
som knytter gågate/Søndre Torv i Høenfoss til Hønefoss stasjon. Dette skjedde i samarbeid med Ringerike Næringsforening,
Ringerike kommune kultur og Visit Innlandet.

Turistkontoret er et samarbeid mellom Visit Innlandet,
Ringsaker Opera og Ringsaker bibliotek. Vi samarbeider om
betjening av turistkontoret. I tillegg har man tilgang på en digitalt
turistkontor-løsning på biblioteket i Moelv. I 2020 startet man
opp med utlån av både elsykler og vanlige tursykler. Syklene
eies av Ringsaker Kommune (delvis som del av Sykkelbyene
Brumunddal- prosjektet). Utlånsordningen koordineres av turistkontoret. Man opplevde godt besøk de korte stundene hvor det
har vært mulig å reise. Utenlandske besøkende var nesten helt
fraværende grunnet Corona-situasjonen.

Presseturer
Det ble gjennomført to presseturer sommer 2021. 8/6 og
7/7, Freelance reiselivsjournalister fra Travelsinspector, Norsk
Ukeblad og Hjemmet.
Med bakgrunn i invitasjonen resulterte det i reportasje på
NRK Radio P1, Travelnews – nyhetsbrev, Travelinspector.no, 8
sider sommerartikkel i Hjemmet og juleartikkel i Norsk Ukeblad.
Veldig hyggelig å se at begge reportasjene inkluderer Jevnaker,
Gran og Ringerike. Det underbygger det faktum at kommunenes reiseliv henger tett sammen.
Pressetur med Juletoget 4/12. Både for lokal og nasjonal
presse. Det resulterte i artikler i Ringerikes Blad, Oppland arbeiderblad, NRK Innlandet – morgensending radio, i tillegg til artikkel og instagramstories på reisesiden Way2Go.
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Mjøstråkk

Matlystfestivalen

Mjøstråkk er en skiltet sykkelrute rundt Mjøsa som ble etablert helt tilbake til starten av 2000 tallet. Visit Innlandet søkte
Innlandet Fylkeskommune om midler til å revitaliser denne
sykkelruten da lite har skjedd siden den ble etablert. Visit
Innlandet ved Renee Dekker er prosjektleder.
Frem til sommeren 21 jobbet vi med å bygge en ny nettside for Mjøstråkk. Nettsiden er en såkalt chanel-site til Visit
Innlandet. Det betyr at innholdet er koblet til databasene til
alle destinasjons sidene, noe som sikrer kvalitet på innholdet. I
juli ble Mjøstråkk.no publisert. Vi er veldig fornøyde med slutt
resultatet inkl kartets funksjonalitet. Vi har i beskjeden grad
markedsført nettsiden i våre SoMe-kanaler. Mjøstråkk har fått
sin egen FB-side og Insta-profil som vi vedlikeholder. I forbindelse med innholdsproduksjon sponset vi en blogger-syklist for
å ta bilder og film.
I september ble fase 2 av prosjektet startet. Dette nye prosjektet sikter på markedsføring og pakketering av Mjøstråkk,
samt på innsamling av kunnskap om målgruppen.

Matlystfestivalen er en årlig festival som ble organisert for første gang i 2018. Festivalen har som formål å bidra til utviklingen
av Brumunddal sentrum ved å motivere lokalbefolkningen til
å bruke serveringsstedene. Dette gjøres gjennom å vise fram
noe av det gode mat- og opplevelsestilbudet i matkommunen
Ringsaker overfor et lokalt og regionalt publikum.
I løpet av de tre festivaldagene fra 21.–23. okt 2021 ble det
avviklet totalt 54 arrangementer. Nesten 4000 besøkende
hygget seg med mat, drikke og underholdning, deltok på kurs
eller hørte på foredrag. Deltakerantallet var også i år lavere enn
potensial mulig grunnet et redusert antall tilgjengelige plasser ifm Covid-19 smittevern. På Turistkontoret holdt Christian
Styren et foredrag om Rioja vin og Tone Stræte fra pilegrimssenteret hadde et foredrag om St. Olavsleden. Visit Innlandet
bidro økonomisk til å leie inn Gunnar Garfors. Han holdt til
sammen 3 foredrag, herav ett på Turistkontoret og ett kun for
våre medlemmer på Wood Hotel.
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Deltakelse i ulike
arbeids- og prosjektgrupper
Som en regional utviklingsaktør er det viktig at vi deltar i de
prosjekter som er knyttet opp til opplevelsesnæringen. I 2021
har vi deltatt i og gjennomført følgende større prosjekter utover
det som er nevnt tidligere;
• NHO Reiseliv
Deltakelse i Destinasjonsforum
• Arrangementsbyen Gjøvik
Prosjektgruppe
Foto: Ringsaker Kommune

• Destinasjonsforum Viken Fylkeskommune
• Festivalen Friluftsliv for alle
Vestre Toten Kommune
• Krisestab for Næringslivet
Deltakelse i arbeidsgruppe Ringerike
• Omdømme/merkevarestrategi for Ringerikeregionen
• Samarbeide rundt Bylab Hønefoss
• Prosjekt Præstvægen
Deltakelse i prosjektgruppe, Ringsaker
• Prosjekt Skredderstustien på Helgøya
Deltakelse i ulike møter

«Randsfjordtråkk»-prosjekt

• Prosjektet KOM
Deltakelse i ulike møter

Med erfaringen fra Mjøstråkk som utgangspunkt ønsker vi å
sette søkelyset også på Randsfjorden og Hadelandsregionen
som sykkeldestinasjon. Visit Innlandet søkte Innlandet
Fylkeskommune om midler til å lage en sykkelrute rundt
Randsfjorden og fikk innvilget denne. Visit Innlandet ved Renee
Dekker er prosjektleder. I august gjennomførte vi en heldags
film og foto shoot med modeller. I september var oppstartsmøtet med fylkeskommunen. Prosjektet venter nå på avklaring
i forhold til valg av trasé.

Foto: Hans Haug
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Andre aktiviteter i regi av organisasjonen

Visit Innlandet har følgende sekretariatfunksjoner som en del
av sin organisasjon;
• GSRF (Gjøvik Salgs- og Reklameforening),
herunder Gjøvik Marken.
• Gjøvik Marken
Vår prosjektleder Rune Aasheim arrangerte, på vegne av
GSRF, Gjøvik Marken for 34. år på rad. Arrangementet ble
i år gjennomført med utvidet tivoli periode, men ikke med
underholdning og salgsboder. Dette på grunn av pandemien.
Gjøvik Marken er et av Innlandets mest tradisjonsrike og best
besøkte kulturarrangement som vi er sikre på at kommer
sterkere tilbake.
• GHIF (Gjøvik Håndverks og Industriforening)
Arbeidsoppgavene er føring av regnskap, fakturering av
medlemsavgifter, koordinering av møter og planlegging
og gjennomføring av medlemsaktiviteter
Disse organisasjonene har sitt eget styre og sin egen økonomi.
Selskapet godtgjøres etter regning for disse arbeidsoppgavene.

Andre områder Visit Innlandet jobber på
Visit Innlandet har tatt over og videreført oppgaver innen
områder som gir merinntekter og derav mulighet for større

rammer til utvikling av reiselivet.

18

V IS IT INNL A ND E T S A

Miljøfyrtårn
Visit Innlandet har godkjent sertifisert kompetanse innenfor
Miljøfyrtårnsertifisering. For alle virksomheter er det viktig å
ha et enkelt, godt og tilpasset miljøstyringssystem, som viser
kunder, ansatte og forbindelser at miljøet tas på alvor. Med et
miljøstyringssystem, har en et konkurransefortrinn i anbudskonkurranser hvor det offentlige er anbyder. Dette gjelder også
private virksomheter som er underleverandører til det offentlige. Vi sertifiserte i 2021 7 bedrifter.
Visit Innlandet SA ble sertifisert som Miljøfyrtårn sommeren
2021 som en del av prosjektet Bærekraftig Destinasjon.

Gjøvik Chamber of Commerce
Gjøvik Chamber of Commerce (Gjøvik Handelskammer) er et
av 14 handelskammer i Norge og det eneste mellom Oslo og
Trondheim. Det er hovedsakelig bedrifter som opererer på det
internasjonale markedet som benytter seg av Handelskammerets
tjenester med bl.a. utstedelse av ATA carnet (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. Det var i 272 sertifiseringer i 2021.
Styreleder og nestleder i Visit Innlandet er handelskammerets
styre. Reiselivssjefen fungerer som daglig leder.

Salg av busskort for Opplandstrafikk
Visit Innlandet har en avtale med Opplands Trafikk som går på
salg av elektroniske busskort. Dette håndteres i dag via bemanningen av Turistkontoret på Gjøvik. Dette gir gode inntekter som
benyttes til utvikling av reiselivet i regionen.

Regnskap/økonomi

Visit Innlandet har i 2021 en omsetning på kr 15 950 788. Årets
resultat ble positivt kr 338 735. Økonomien i selskapet er god
og målsettingen er å fortsatt kunne ha en god og forutsigbar
økonomi. Dette gir grunnlag for å opprettholde markedsførings
og produktutviklingstiltakene på dagens nivå. Dagens samarbeide med kommunene er svært viktig slik at man har en forutsigbarhet i satsningen. Styret foreslår at årets overskudd på
kr 448 735 føres mot egenkapital.

Arbeidsmiljø
Visit Innlandet har 7 ansatte i tillegg til sommervikarer i høy
sesongen. Sykefraværet har i 2021 vært lavt, 0,97 % (0,83 %
2020). Sykefraværet er ikke knyttet til arbeidsplassen. Alle
ansatte har tilbud om å få dekket en viss andel av kostnadene

i forbindelse med fysisk aktivitet. Styret opplever at det er et
godt kollegialt samhold blant de ansatte. Visit Innlandet forurenser verken det indre eller det ytre miljø. Styret for Visit
Innlandet har bestått av 5 kvinner og 6 menn.

Framtidsutsikter
Reiselivsorganisasjonen kan i 2021 se tilbake på sitt 32. hele
driftsår siden 1990. Reiselivsorganisasjonen har også gjennom
2021 hatt stor aktivitet. De ansatte har fått mer spisset kompetanse og står godt rustet for et nytt år. Samarbeidet som i dag
er etablert mellom næringsaktører og det offentlige er avgjørende for at organisasjonen skal kunne fortsette sitt arbeide.
Nye langsiktige avtaler med kommunene bidrar svært positivt i
det langsiktige arbeidet.

Gjøvik, 17. mars 2022
Styret for Visit Innlandet

Åge Skinstad
LEDER

Tone Alterskjær
NESTLEDER
Visit Sjusjøen

Rickard Claesson
STYREMEDLEM
Totenbadet

Ole Gunnar Borlaug
STYREMEDLEM
Klækken Hotell

Tor Rullestad
STYREMEDLEM
Representant for
Ringsaker Kommune

Pål Arne Oulie
STYREMEDLEM
Representant for
Hadelandsregionen

Harriet Slaaen
STYREMEDLEM
Representant for
Ringerike Kommune

Anne Bjertnæs
STYREMEDLEM
Representant for
Gjøvikregionen

Per Martinsen
STYREMEDLEM
Hemlaga på Nes

Sabine S.Hoel
STYREMEDLEM
Hoel Gård

Arne-Jørgen Skurdal
DAGLIG LEDER/REISELIVSSJEF
Visit Innlandet

V IS IT INNL A ND E T S A

19

Resultat,
balanse og noter
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Resultatregnskap
Visit Innlandet SA

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2021

2020

Salgsinntekt

2 439 961

2 333 632

Annen driftsinntekt

7 198 320

3 391 554

Offentlige tilskudd

6 312 507

7 391 644

15 950 788

13 116 830

-65 146

-55 452

-5 520 426

-5 056 209

-113 718

-136 575

-9 919 169

-6 864 741

-15 618 459

-12 112 977

332 329

1 003 853

Annen renteinntekt

1 320

3 997

Annen finansinntekt

9 688

9 582

Sum finansinntekter

11 008

13 580

Annen rentekostnad

-4 551

-4 213

-51

-62

-4 602

-4 276

6 406

9 304

Ordinært resultat før skattekostnad

338 735

1 013 157

Ordinært resultat

338 735

1 013 157

Årsresultat

338 735

1 013 157

Annen egenkapital

338 735

1 013 157

Sum

338 735

1 013 157

Sum driftsinntekter
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle
eiendeler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat

1, 2, 3, 4
6, 7
5

Finansinntekter og finanskostnader

Annen finanskostnad
Sum finanskostnader
Netto finans

Overføringer
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Balanse pr 31. desember 2021
Visit Innlandet SA

EIENDELER

Note

2021

2020

251 691

343 067

251 691

343 067

102 976

105 083

102 976

105 083

Investeringer i aksjer og andeler

2 000

2 000

Sum finansielle anleggsmidler

2 000

2 000

356 667

450 150

Varer

120 806

144 261

Sum varer

120 806

144 261

2 544 695

1 400 413

Andre fordringer

380 495

226 466

Sum fordringer

2 925 190

1 626 879

3 902 145

4 971 033

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

3 902 145

4 971 033

Sum omløpsmidler

6 948 140

6 742 174

Sum eiendeler

7 304 807

7 192 324

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol.

7

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.

6

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende
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EGENKAPITAL OG GJELD

Note

2021

2020

4 655 178

4 316 443

4 655 178

4 316 443

4 655 178

4 316 443

Leverandørgjeld

363 591

573 260

Skyldige offentlige avgifter

405 887

393 340

Annen kortsiktig gjeld

1 880 151

1 909 281

Sum kortsiktig gjeld

2 649 629

2 875 880

Sum gjeld

2 649 629

2 875 880

Sum egenkapital og gjeld

7 304 807

7 192 324

Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

10

Sum opptjent egenkapital
10

Sum egenkapital

Gjeld
Kortsiktig gjeld

Gjøvik, 17. mars 2022
Styret for Visit Innlandet

Åge Skinstad
LEDER

Tone Alterskjær
NESTLEDER
Visit Sjusjøen

Rickard Claesson
STYREMEDLEM
Totenbadet

Ole Gunnar Borlaug
STYREMEDLEM
Klækken Hotell

Tor Rullestad
STYREMEDLEM
Representant for
Ringsaker Kommune

Pål Arne Oulie
STYREMEDLEM
Representant for
Hadelandsregionen

Harriet Slaaen
STYREMEDLEM
Representant for
Ringerike Kommune

Anne Bjertnæs
STYREMEDLEM
Representant for
Gjøvikregionen

Per Martinsen
STYREMEDLEM
Hemlaga på Nes

Sabine S.Hoel
STYREMEDLEM
Hoel Gård

Arne-Jørgen Skurdal
DAGLIG LEDER/REISELIVSSJEF
Visit Innlandet
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Noter 2021

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert
som de leveres. Offentlige tilskudd tas til inntekt i perioden tilhørende aktivitet er gjennomført.
Brutto omsetning knyttet til screenbooking inntektsføres da Visit Innlandet er risikobærere av
tjenesten. Tilhørende kostnader kostnadsføres i tilhørende periode.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster
enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen.
Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere
enn ett år etter transaksjonsdagen.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres
til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig
avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFOprinsippet og virkelig verdi.
Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas
nedskriving for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid
over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres
løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og
avskrives i takt med driftsmidlet.
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NOTE 1 Lønnskostnader etc
Lønnskostnader

2021

2020

4 288 085

3 962 572

Arbeidsgiveravgift

675 787

587 888

Pensjonskostnader

484 189

413 873

72 366

91 875

5 520 427

5 056 208

Lønn

Andre ytelser / Refusjoner
Sum

NOTE 2 Obligatorisk tjenestepensjon
Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Gjeldende pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

NOTE 3 Antall årsverk
Selskapet har hatt 13,3 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

NOTE 4 Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

Lønn

Pensjonsforpliktelse

Annen godtgjørelse

966 913

52 839

13 476

NOTE 5 Revisjon

Revisjon
Andre tjenester
Sum godtgjørelse til revisor

2021

2020

44 900

36 500

0

29 750

44 900

66 250
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NOTE 6 Spesifikasjon av varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2021

128 525

Tilgang i året

20 235

Avgang i året

0

Anskaffelseskost 31.12.2021

148 760

Akk. av- og nedskr. 01.01.2021

-23 442

Akkumulerte avskr. 31.12.2021

-45 784

Balanseført verdi pr. 31.12.2021

102 976

Årets avskrivninger

-22 342

Økonomisk levetid

3 år

Avskrivningsplan: Lineær

33,33 %

NOTE 7 Spesifikasjon av immaterielle eiendeler
Konsesjon
Anskaffelseskost 01.01.2021
Tilgang i året

0

Avgang i året

0

Anskaffelseskost 31.12.2021

502 700

Avskr., nedskr. og rev. nedskr 01.01.2021

-159 633

Akkumulerte avskr. 31.12.2021

-251 009

Balanseført verdi pr. 31.12.2021

251 691

Årets avskrivninger

-91 376

Økonomisk levetid

3 - 7 år

Avskrivningsplan: Lineær
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14,29 - 33,33 %

NOTE 8 Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.
Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2021.

Kundefordringer til pålydende
Avsatt til dekning av usikre fordringer
Netto oppførte kundefordringer

2021

2020

2 644 695

1 650 413

-100 000

-250 000

2 544 695

1 400 413

NOTE 9 Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 201 164.
Skyldig skattetrekk er kr 187 951.

NOTE 10 Egenkapital

Egenkapital 01.01.2021
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2021

Annen EK

Sum

4 316 443

4 316 443

338 735

338 735

4 655 178

4 655 178
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Uavhengig revisors beretning
Til årsmøtet i Visit Innlandet SA
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til Visit Innlandet SA.

•
•
•

Balanse per 31. desember 2021
Resultatregnskap for 2021
Noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
•
•

Oppfyller årsregnskapet gjeldende
lovkrav, og
Gir årsregnskapet et rettvisende bilde
av foreningens finansielle stilling per
31. desember 2021, og av dens
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 foreningen slik det kreves i lov, forskrift og
International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale
uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene.
Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.
Annen informasjon
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av
årsrapporten. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjon.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon.
Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og
årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller
hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å
rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. 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 og 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 for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
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Årsregnskapet består av:

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens 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.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
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.

Penneo Dokumentnøkkel: UFIM7-YHXJM-QCHAK-5MVQ7-HNLV8-EW3W2

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

BDO AS
Stig Hagen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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